
 

 

GENERALFORSAMLING 17. APRIL 2009 
 

Formann, Ketil Aslaksen, ønsket 43 medlemmer velkommen til Selskapets 87. 

generalforsamling som ble holdt i Norsk hagebruksmuseums lokaler på Berge gård.  

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og påminnelse i 

Grimstad Adressetidende. 

Dessuten ble datoen kunngjort i medlemsskriftet 2008 til samtlige medlemmer.  

Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar 

 

Protokollunderskrivere: Marit Aslaksen og Odd Tobiassen 

Enstemmig bifalt 

 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen uten kommentar. 

Styret ønsket imidlertid at følgende, som skulle vært med i årsberetningen, ble ført til 

protokolls:  

 Kirkegaten 10: I forbindelse med rehabilitering/utbygging har arkitekt Paal 

Malde vært til stor hjelp med utarbeidelse av tegninger og byggeanmeldelse, 

utført på dugnad.  

 Vaffelsalg: Inntektene 27. april, kr 900,- gikk i sin helhet til kreftsaken i 

forbindelse med Kongeveimarsjen.   

 

Elsa Skjæveland som døde kort tid før generalforsamlingen, ble minnet i takknemlighet 

med 1 minutts stillhet      

 

Skjærgårdkomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komiteen, Stein 

Reinholt Jensen og godtatt uten kommentar. 

 

Per Jarle Nørholmen gjenomgikk regnskapet for 2008 og gjorde oppmerksom på at det 

må avlegges regnskap for offentlig tilskudd, kr 200.000,-.  Regnskapet ble godkjent uten 

kommentar og vedlegges protokollen.  

Nørholmen redegjorde også for budsjettet for 2009. Budsjettet ble vedtatt uten 

kommentar.  

 

Styrets forslag om samme kontingent for 2010 som for 2009, kr. 150,- for 

enkeltmedlem og kr 100, for husstandsmedlem, ble enstemmig vedtatt. 

 

Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen. 

Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:  

Ketil Aslaksen ble gjenvalgt til formann for ett år. 

Styremedlemmene Peder Grøsle og Per Jarle Nørholmen ble gjenvalgt for to år. 

Varamedlemmene Bodil Austenaa Johansen, Torgrim Næverdal og Reidun Moum ble 

gjenvalgt for ett år. 

Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor.  

 

Styret foreslo gjenvalg på valgkomite med Carsten S Jacobsen, Carsten S Due og Reidun 

Olimstad. Vedtatt med akklamasjon. 

 



 
Til slutt foresto Kathrin Pabst utdelingen av bygningsvernprisen som i år ble delt 

mellom Sigfrid Skalleberg for interiøret i Storgaten 14 og Einar Knutson, Lunde gård. 

Bygningsvernprisen er opprettet i samarbeid mellom Grimstad Adressetidende og 

Selskapet for Grimstad Bys Vel. Komiteen består av Trond Audun Berg, Grimstad 

Adressetidende, Kathrin Pabst, Stiftelsen Grimstad bys museer og Paal Malde, oppnevnt 

av Selskapet for Grimstad Bys Vel.  

 

 
 

 

Referent: Ketil Aslaksen 

 

 

Protokollen godkjent 02. mai 2009 

 

 

 

__________________    ________________ 

Marit Aslaksen     Odd Tobiassen 

 

 

Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær i Lions’ lokaler i hovedhuset 

på Berge Gård. I den forbindelse er det grunn til å berømme Bodil A. Johansen, Per Jarle 

Nørholmen, og Margrethe Jensen for gjennomføringen.  

Takk også til Mons Fuhr som bidro med aperitiff, Bjørn Bergshaven for nydelig bløtkake 

og Ole Puntervoll for velsmakende eplesaft. 

 

 

 


