
 

 

GENERALFORSAMLING 22. APRIL 2022 
 
Formann, Torgrim Næverdal, ønsket 60 medlemmer velkommen til 
Selskapets 99 generalforsamling som ble holdt på Dahlske videregående skole. 
 
Generalforsamlingen ble innledet med to musikalske innslag fra 2 Dahlske 
elever. 
 

Generalforsamlingen var innkalt i hh til Selskapets lover med annonse og 
påminnelse i Grimstad Adressetidende og på selskapets hjemmeside. 
Saksliste og innkalling ble godkjent uten kommentar 
 

Protokollunderskrivere: Marianne Egeberg og Torunn Berg 
 
 

Styrets årsberetning ble gjennomgått av formannen.  
 
Årsberetningen ble godtatt med akklamasjon.  
 
Skjærgårdkomitéens årsberetning ble lest opp av leder for komitéen Bjørn 
Bergshaven.  
 
Begge årsberetninger vedlegges protokollen. 
 

Regnskap for 2021 ble gjennomgått av Bente G.Eielsen, og det ble godkjent 
sammen med budsjett for 2022. 
 
Regnskap og budsjett vedlegges protokollen. 
 
Styret foreslo at kontingent for 2022 ble  uendret  kr 250,- for enkeltmedlem og  
forblir uendret kr 200,- for husstandsmedlem. Vedtatt uten kommentar. 
 
Valget ble på vegne av valgkomiteen ledet av Carsten S Jacobsen. 
Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen og ble enstemmig vedtatt:  
Torgrim Næverdal ble gjenvalgt til formann for ett år. 
Styremedlemmer: Anne Gurine Hegnar og Aileen Askildsen Fosseli ble valgt for 
2 nye år. Morten Jacobsen og Trond Nilsen var ikke på valg.   
Varamedlemmer: Bjørn Atle Eide ble valgt for 2 år. Trine Folkman og Bente 
Eielsen ble gjenvalgt for ett år.  
Hele Skjærgårdskomitéen ble gjenvalgt, alle for ett år. 
Oddvin Salvesen ble gjenvalgt som revisor. Carsten Jacobsen ble valgt ny, da 
det nå kreves 2 revisorer.  
Styret må foreslå ny valgkomite da Carsten S Jacobsen og Reidun Olimstad 
Mørner valgte å trekke seg.  
 
Alle valg ble foretatt med akklamasjon. 
 
Generalforsamlingen hevet. 
 



 
Sparebanken Sør stilte først med Gro Lunde som overrakte en sjekk på kr 
40.000. Deretter kom Eva Kvelland og Merete Lie Seland med en sjekk på  
Kr 1.000.000. Fantastisk gave til 100 årsjubileet.  
 
Overfører Beate Skretting overrakte en gave fra kommunen på kr 10.000. 
 
Therese Strupstad Hagen foresto utdelingen av BYGNINGSVERNPRISEN FOR 
2022 til Vivian Valborgslan og Magnus Trommestad for restaurering av hus i 
Reddal. 
Møtet avsluttet med kulturelt innslag ved Audun Edwardsen barnebarn av 
Byselskapets stifter. 
 
 

Referent: Bente Eielsen 
 
Protokollen godkjent 4. mai 2022 
 
____________________    ______________________  
      Marianne Egerberg                         Torunn Berg 
 
 
Etter generalforsamlingen ble det arrangert sosialt samvær på Dahlske 
videregående skole, hvor det ble servert nydelig tapas med tilbehør. Til kaffen 
serverte Bjørn Bergshaven stor jubileumskake,  
Aileen Fosseli hadde ansvar for innkjøp og dekking av bord. Hun fikk help av 
Anne Gurine Hegnat og Bodil Austenaa Johansen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             


