Årsberetning 2020 for perioden 27.april 2019- 25.april 2020.
På grunn av den meget spesielle corona-situasjonen med en verdensomspennende epidemi, fikk vi ikke
anledning til å avholde Generalforsamlingen i 2020 som planlagt.
Vi bestemte i styret at Generalforsamlingen skulle utsettes til 03.09.20 for å se om corona-epidemien
da var under kontroll, det var den ikke, det er ikke anledning til å avholde møter med mer enn 20 deltakere, i
tillegg er møtelokalet på Ungdomskolen stengt av kommuneoverlegen.
Det er derfor pga denne meget spesielle situasjon besluttet at Generalforsamlingen ikke avholdes i 2020. Det
innebærer at alle valgte representanter og råd fortsetter til neste Generalforsamling i 2021.
Jeg skriver i dag en årsberetning, det er også blitt laget årsrapport fra Skjærgårdskomiteen samt en hyggelig
regnskapsrapport for Byselskapet som viser et godt årsoverskudd for 2019.

Valget 2019 ga følgende sammensetning av styret:
Leder: Torgrim Næverdal
Styremedlemmer: Anne Gurine Hegnar, Bodil Austenå Johansen, Aileen Fosseli og Bente G. Eielsen
Varamedlemmer: Morten Sten Jacobsen, Otto Bugge og Stein Reinholt Jensen
Vi har fordelt oppgavene styret imellom slik:
Sekretær med ansvar for protokoll og økonomi ansvarlig:
Annonsetegning medlemsskriftet:
Huset i Kirkebakken:
Boklager:
Binabben/Kjellviga:
Vardeheia med ansvar for flagging:
Kontakt med Marivold camping:
Kontakt med Grimstad Seilforening/Gittas hus:
Marivold feriehjem:
Bokkomite:
Fløyheia:
Styret for Marivoldveien:

Bente Eielsen
Aileen Fosseli
Morten Sten Jacobsen
Aileen Fosseli
Torgrim Næverdal / A.G Hegnar
Aileen Fosseli
Torgrim og Morten
Torgrim
Morten Sten Jacobsen
Torgrim og Trine Folkman
Trond Nilsen
Trond Nilsen

Det er blitt avholdt 6 styremøter og har hatt 10 saker til behandling i tillegg til en rekke referatsaker. Styret
har også deltatt aktivt i flere reguleringsplaner og planarbeid i Grimstad kommune.
Ingen store saker har vært gjenstand for krevende avgjørelser siste året. Marivold camping har vi nå etablert
et tett samarbeid med i håp om at forholdene rundt Campingdriften skal kunne fungere tilfredsstillende til
beste for både driver og Byselskapet. Vi har hatt flere møter med hver våre advokater til stede, referater og
rapporter er laget og premisser for videre drift diskuteres fortløpende. Det er nå knapt 5 år til kontakten
utløper og vi håper å få på plass retningslinjene / forslag på ny kontrakt i god tid før utløpsdato.
På Postmannslaget har vi investert en del, blant annet ny varmevifte. Dessverre er ikke leieinntektene i år
gode pga corona-situasjonen, heller ikke vaffelsalget har kunnet pågå som vanlig.

Gittas hus fungerer utmerket som utleieobjekt, samarbeidet med de ansvarlige drivere av stedet går helt
fint.
Antall medlemmer pr.31.12.19 803, hvorav 88 livsvarige medlemmer og 136 hustandsmedlemmer.

