
 

Årsberetning 2022 for perioden 28.05.2021 til 29.04.2022 
 

Det er med stor glede jeg kan ønske velkommen til Selskapet for Grimstad Bys Vel sitt 100 års 

jubileum på den 99 generalforsamling.  

 

Vi har avholdt 9 styremøter og hatt 21 saker til behandling. Vi har også i år hatt en økning i 

medlemsmassen til 837 medlemmer, derav 93 livsvarige medlemmer. 

 

Vi har fordelt styreoppgavene slik:  

Sekretær med ansvar for protokoll og økonomiansvarlig:     Bente Eielsen  

Annonsetegning medlemsskriftet:                                              Aileen Fosseli  

Huset i Kirkebakken:                                                                     Morten Sten Jacobsen 

Boklager:                                                                                         Aileen Fosseli 

Binabben/Kjellviga:                                                                       T. Næverdal / A.G.Hegnar  

Vardeheia med ansvar for flagging:                                           Aileen Fosseli  

Kontakt med Marivold Camping:                                               Torgrim og Morten 

Kontakt med Seilforening/Gittas hus:                                       Torgrim 

Postmannslaget:                                                                            Morten Sten Jacobsen 

Bokkomite:                                                                                     Torgrim og Trine Folkman 

Fløyheia:                                                                                         Trond Nilsen 

Styret for Marivoldveien:                                                            Trond Nilsen  

 

Jeg kan med glede meddele generalforsamlingens deltakere at avtalen med Marivold Camping 

endelig er i havn. Vi har gjennom utallige møter omsider blitt enige om en fremdriftsplan for området 

som skal gjelde frem til 2050. Vi mener vi har oppnådd en avtale som kombinerer allmennhetens 

interesser og privat næringsliv. Vi kan nå glede oss over fortsatt camping-drift i området til glede for 

Grimstads befolkning i mange år fremover. Byselskapet ønsker takke spesielt Atle Bergshaven og 

advokat Lars Rodvelt som sammen med Per Jarle Nørholmen , Morten Sten Jacobsen og leder i styret 

har gjort en formidabel innsats for at avtalen kunne gjennomføres. Forhandlingene rundt avtalen 

med Marivold Camping har vært en stor belastning for styret, som nå ønsker fortsette. 

 



Valgkomiteens enstemmige innstilling for 2022/2023 til den 99. generalforsamling 22. april 2022 på 

Dahlske videregående skole. Alle innstilte er forespurt og svart positivt.  

HOVEDSTYRET: 

 

   Leder :               Torgrim Næverdal   gjenvalg             1 år 

 

  Styremedlemmer: Aileen Fosseli    gjenvalg             2 år  

     Anne Gurine Hegnar   gjenvalg             2 år 

  

      Morten Sten Jacobsen                 ikke på valg  

     Trond Nilsen    ikke på valg 

   

Varamenn:  Bente Eielsen               gjenvalg             1 år

    Trine Folkmann                 gjenvalg             1 år

      

SKJÆRGÅRDSKOMITEEN: 

 

     Alf Jensen    gjenvalg 1 år 

     Bjørn Bergshaven   gjenvalg 1 år 

     Erling Vik    gjenvalg 1 år

     Knut Skår Knutsen                                      gjenvalg              1 år 

     Jan Ivar Olsen    gjenvalg 1 år 

      Roar Ousland    gjenvalg 1 år           

      Øyvind Simonsen   gjenvalg 1 år 

      Jostein Halvorsen    gjenvalg 1 år 

      Stein Reinholt Jensen                gjenvalg 1 år 

     Odd Anton Nilsen   gjenvalg 1 år 

     Kristian Folkmann   gjenvalg     1 år

        

REVISORER:  

     Oddvin Salvesen   gjenvalg 1år  

 

Valgkomiteen for 2022 Reidun Olimstad og Carsten S Jacobsen                          



En av Byselskapets viktigste oppgaver er å sikre områder til bruk for allmennheten. Dette har gått 

som en rød tråd gjennom Selskapet for Grimstad Bys Vel opp gjennom årene, fra den første 

ervervelsen i 1929 da direktør Kristen Helmer overførte deler av Indre Maløya og frem til vår tid. 

Brukseier Mons Fuhr spilte en avgjørende rolle i oppbyggingen av eiendomsporteføljen til 

Byselskapet og styret i Fuhr AS videreførte hans tanker da de besluttet å overføre en 10 måls stor 

eiendom på Fløyheia. En særdeles generøs gave som Byselskapet er takknemlig for og som vil komme 

til glede for fremtidige generasjoner. 

 

Byselskapet er høringsinstans på en rekke utbyggingsprosjekter og reguleringssaker, vi har levert 

innsigelser og arbeidet aktivt for selskapets hovedformål, sikre allmenhetens tilgang til felleskapets 

områder. Vi ønsker også medvirke til bevaring av Grimstad sitt særpreg og er opptatt av « Byens 

forskjønnelse» som det står nedfelt i våre retningslinjer. Det innebærer vurdering av estetikk i 

forbindelse med utbyggingsprosjekter og at nye bygninger er tilpasset vår kjære bys sjarmerende og 

kulturelle bebyggelse. Dette er ikke minst aktualisert gjennom store utbyggingsplaner på 

Torskeholmen.  

 

I år feirer Selskapet for Grimstad Bys Vel 100 år. Det skal naturligvis markeres med en rekke 

begivenheter, arrangerte båtturer, deltakelse med stand og informasjon på arrangementer, vi skal 

markere oss i 17 mai-toget, informasjonsmøte med kommunaldirektør og kommunestyret, 

opplevelsesturer med skoleelever er blant de mange markeringer vi ønsker gjennomføre. Styret 

ønsker takke arrangementskomiteen for sitt arbeid i denne sammenheng. 

 

I år har vi pusset opp lokalet vårt i Kirkebakken med bedre drenering på utsiden, skiftet bordkledning 

og forbedret lokalene innvendig. Vi måtte i år reparere fergebrygga på Marivold som var brutt ned av 

tidens tann, dette blir et kostbart prosjekt, men vi ønsker restaurere denne og gjøre den mer 

innbydende for allmenheten med skilting, ny badetrapp samt gjøre den mer tilgjengelig for alle som 

ønsker bruke den. 

 

Postmannslaget fortsetter med sitt meget populære samlingsted på søndager. Vi ønsker hedre Hans 

som døde i vinter, hans innsats på Postmannslaget vil bli husket. Dugnadsånden på Postmannslaget 

blir nå godt ivaretatt av Postmannslagets venner som organiserer og holder huset i orden.  

 

Byselskapet fortsetter å produsere lokalhistoriske bøker, Trond Audun Berg gav ut bind 3 av Byen § 

Bygningene, det ser ut til å bli en like stor suksess som de øvrige bind, en stor takk til Tron Audun for 

hans innsats. 

 

Avslutningsvis vil jeg minne om vår hjemmeside og Facebook som blir ivaretatt av vår ivrige og 

kompetente Web-ansvarlige Roar Ousland-en strålende jobb han gjør. 

Jeg er overbevist om at Byselskapet vil fortsette sitt virke også de neste 100 år, det er en glede og et 

privilegium å få anledning til å delta i et så meningsfylt arbeide. 


