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Slevik vel - Årsmøtepapirer 



Årsmøte i Slevik vel  

Friedheim  

Tirsdag 29. september 2021 

 
Saksliste: 

1. Godkjenne fremmøtte deltagere 

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å signere referat fra møtet 

3. Vedta årsberetning 

4. Vedta revidert regnskap 

5. Innkomne forslag fra styret/medlemmer 

6. Fastsettelse av kontingent for kommende år 

7. Vedta budsjett  

8. Valg av medlem til å revidere foreningens regnskaper.  

9. Valg av styre  

Leder, Nestleder, 5 styremedlemmer 

Leder og nestleder velges av årsmøtet, det øvrige styret konstituerer seg selv.  

10. Valg av valgkomité 

11. Valg av to representanter til Slevik lokalsamfunnsutvalg  

12. Valg av undergrupper:  

a. Søndagsåpent  

b. Vedlikeholdsgruppe  

c. Husgruppe  

d. Arrangementskomite  

e. Brannvernleder 

 

Årsmøtet avsluttes 

Vel møtt!  

 

Leder i Slevik båthavn, Tormod Schei informerer om planene som foreligger i 

havneområdet vedr. regulering og utbygging av havna. 

 

Styret i Slevik Vel  

 



 

 

 

 

Årsberetning Slevik velforening for 2021 

 

Styret har i perioden bestått av; 

Janne Martinsen Beate Gjerløv 
Linn- Mari Strand Nilsen Monika Larsen 
Just Ebbesen Brage Tukkensæter 
Christian Karlsen  

 

2020 og 2021 har velforeningens drift, som resten av samfunnet vært preget av 

koronapandemien. Det har vært sporadiske styremøter og diskusjoner via nett.  I 

tillegg har det vært enklte arbeidsmøter. Styret kommuniserer mye via digitale 

løsninger. 

 

Dette har blitt gjennomført siden årsmøtet 2020; 

➢ Søndagsåpent har dessverre vært helt uten drift pga. pandemien. 

 

➢ Friedheim har tidvis vært mye leid ut. Dessverre måtte folk avlyse de fleste 

arrangementene sine på grunn av restriksjoner. Våren og sommer 2021 har likevel 

utleievirksomheten på Friedheim fungert som normalt med mange utleiedøgn. 

For de avlyste utleien har vi fått kompensasjon fra staten. (mer info i regnskap) 

 

Vi får gode tilbakemeldinger for oppussingen av spisesal og kjøkkenet. Tusen takk 

til alle som har bidratt til dette!!  

 

➢ Ærverdige Friedheim trenger stadig noen små oppdateringer og småreparasjoner, 

som vedlikeholdsgruppa fikser.  Særdeles god innsats av Marianne og Arvid! 

 



➢ Utleie av strandstua fungerer bra via Novasol og har vært kontinuerlig utleid fra 

siste uka i mai til siste uke i september. (mer info i regnskap)  

Det ble også foran denne sesongen kjøpt inn noen nye ting til Strandstua, som 

ny sofa/sovesofa, nye puter og dyner og enkelte kjøkkenredskaper. På våren 

ble også døra, vindu og kledning på verandaen byttet. Kun enkelte utrykninger 

til gjestene for å fikse komfyrvakt og lys. 

Vi får fortsatt gode tilbakemeldinger fra de som leier.  

Mer info i regnskapet 

➢ Velforeningen har sommeren 2021 bidratt til kioskdrift i Slevik Båthavn sin kiosk. 

Velforeningen har der stått som drifter/leier av lokalene. Dette har vært uten 

kostnad. Velforeningen har deretter satt vekk driften til et lokalt selskap. Driften 

har «gått i null». 

 

 

Arrangement:  

➢ St.hansfeiring 

Til tross for pandemien og begrensninger i antall besøkende til 200, ble det 

arrangert St.hansfest på Friedheim 26. juni, med  show og musikk på scenen i 6 

timer. Kjempegod stemning hvor mange bidro. I tillegg var det leker for barna, 

lotteri, servering av mat og diverse konkurranser. Godt oppmøte og deilig vær! 

Det ble klarert med kommunen i forkant, at vi kunne arrangere mot at vi 

overholdt gjeldende smittevernsregler. 

 



➢ Det ble helgen 25. og 26. september arrangert loppemarked på Friedheim.  

8-10 personer har bidratt og jobbet gjennom hele uka. Selve loppisen gav ca. 

30.000 kroner i inntekt, inkludert kiosksalg.  

Friedheim fylles til randen disse dagene. Både av folk fra Slevik, men også av 

gjester fra andre steder.  

 

➢ Øvrige grupper 

 

Søndagsåpentansvarlige; 

Linda Håkonsen (innkjøp) Tale Bremvik (Bemanning) 
  

 

 

Husgruppa har bestått av: 

Laila Andreassen  Monika Larsen 
Liv Hansen  

 

 

Vedlikeholdsgruppa har bestått av;  

Marianne Tøgersen Arvid Johansen  
Espen Meland Olav Øian  
   

 

Brannvernleder har i perioden vært Paul Smith 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



Valgkomiteen/styrets innstilling 
 

Styret 

Styrets leder: Christian Karlsen 

Kasserer: Brage Rønning Tukkensæter 

Styremedlem: Janne Martinsen 

Styremedlem: Linn-Mari Strand Nilsen 

Styremedlem: Just Ebbesen 

Styremedlem: Beate Gjerløw Nilsen 

Styremedlem: Henrik Lorentzen 

 

Husgruppe 

Laila Andreassen 

Liv Hansen 

Susanne Arnesen 

Monika Larsen 

 

Brannvernansvarlig 

Paul Smith 

 

Søndagsåpent 

Tale Bremvik (bemanning) 

Linda Håkonsen (innkjøp) 

 

Arrangementskomite 

Janne Martinsen 

Monika Larsen 

 

Vedlikeholdsgruppa 

Marianne Tøgersen 

Arvid Johansen 

Espen Meland 

 

Valgkomite 

??? 

 

 


