
 

 

 

GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2019 
 
Formann, Torgrim Næverdal, ønsket 55 medlemmer velkommen til 
Selskapets 97. generalforsamling som ble holdt i auditoriet på Grimstad 
ungdomsskole. 
 

Generalforsamlingen var innkalt iht. Selskapets lover med annonse og 
påminnelse i Grimstad Adressetidende.  
 
Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. 
 
Protokollskriver: Erling Vik 
 

Protokollunderskrivere: Tove Salvesen og Reidun Olimstad. 
 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.  
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.  
 
Skjærgårdkomitéens årsberetning ble gjennomgått av leder for komitéen, 
Bjørn Willem Bergshaven. Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. 
  
Begge årsberetninger vedlegges protokollen. 
 
Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 ble gjennomgått av Bente Eielsen og 
godkjent av generalforsamlingen.  
 
Regnskap og budsjett vedlegges protokollen. 
 
Fastsettelse av kontingent – forslag for 2019: kr. 200,- forblir uendret for 
hovedmedlem, kr. 150.- for husstandsmedlem. Vedtatt uten merknader. 
 
Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen. 
 
Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:  
 
Torgrim Næverdal ble valgt til formann for ett år. 
 
Styremedlemmer: Anne Gurine Hegnar og Bodil Austenå Johansen var ikke på 
valg. Aileen Fosseli og Bente G. Eielsen ble valgt for 2 år. 
 
Varamedlemmer: Morten Sten Jacobsen, Otto Bugge og Stein Reinholt Jensen 
ble valgt for ett år.  
 
Skjærgårdskomitéen: Hele Skjærgårdskomiteen ble gjenvalgt for 1 år.  
 
Revisor: Oddvin Salvesen ble gjenvalgt for 1 år.  
 



 
 
 
 
Valgkomité: Reidun Olimstad, Carsten Sten Jacobsen og Per Jarle Nørholmen.  
 
Alle valg ble foretatt ved akklamasjon. 
 
Bygningsvernprisen ble tildelt Hans Petter Klemmetsen og Arne Kristian 
Viken for restaureringen av Henrik Ibsensgt. 11. Trond Audun Berg stod for 
utdelingen av prisen og la i juryens begrunnelse spesiell vekt på materialvalg  
og byggets tilbakeførsel til sitt opprinnelige uttrykk og arkitektur. Tildelingen ble 
svært godt mottatt blandt selskapets medlemmer. 
 
Byselskapet ga som vanlig en pengesum på kr. 5.000,- samt diplom til 
prisvinneren i tillegg til plakett til byggets fasade. 
 

Generalforsamlingen ble innledet med et veldig interessant kulturhistorisk 
innslag av Alf Kjetil Igland.  Han tok for seg historien til Mons Fuhr og hans 
betydning for utviklingen av Grimstad som by og til hans betydning for 
etableringen av Byselskapet.  
 

Referent: Erling Vik 
 
Protokollen godkjent …... mai 2019 
 
____________________    ______________________  
Tove Salvesen               Reidun Olimstad 
 
 
Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær på Jervhuset, hvor 
det ble servert nydelig sylta laks med tilbehør. Til kaffen serverte som vanlig 
Bjørn Bergshaven stor deilig bløtkake. 
 
Aileen Fosseli og Bodil A. Johansen m.fl. sto for servering. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             


