ÅRSBERETNING 2008
ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG
Årsmøtet 2008 blei som vanlig gjennomført Langfredag i lavoen.
Slikt styre ble valgt:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr:

Arne Ettestad
Marit Røsvik
Per Halvor Ettestad
Nils Kåsa
Nina Ettestad Herfoss
Linn Marie E. Herfoss og Åse Helene Vrålstad

Medlemsstatus og økonomi
Det var ved årskiftet uendret medlemstall: 24 familiemedlemmer og 4 enkeltmedlemmer, til
sammen ca 70 personer.
Det reviderte regnskapet viser ett underskudd i 2008 på kr 1.160,66 og en egenkapital på
bankkonto på kr 15994,85. Grendelagstøtte til Bostrak Grendekrets vil dersom forslaget til
fordeling av denne blir godkjent i de tre laga utgjøre til sammen kr 45.000 for årene 20072009, altså kr 15.000.- pr år.
Aktiviteter i 2008
Den tradisjonelle og populære St.Hansferingen på Svenskodden ble begrenset i år pga svært
dårlig vær.
Flåtefestivalen har blitt en tradisjonell og populær aktivitet i grendelaget. Da samles mange
mennesker til sosialt samvær på Bjårvann. Her er det bading, grilling, lek og moro til langt ut
i de små timer. I år bidro Håvard og Anita med trekkspillmusikk, noe som falt godt i smak hos
både store og små.
Kulturhistorisk gruppe har laget et hefte som er ment som et foreløpig utkast. Medlemmene er
blitt oppfordret til å gi tilbakemelding til gruppa dersom de har ytterligere informasjon om
enkelte av plassene. Gruppa har imidlertid mottatt få tilbakemeldinger.
Kulturhistorisk gruppe vedlikeholdt tidligere opparbeidede løyper. I tillegg ble den gamle
fløterstien langs Storelva merket og ryddet. Det ble merket sti fra Rønningen ned til Storelva
og ryddet og merket flåterstien langs elva og rundløype tilbake til Kåsa/Rønningen. Gruppa
arrangerte turer til nedlagte plasser.
Fotballbanen er blitt mindre brukt denne sommeren. Fotballgruppa arrangerte sommercup i
juni. Ridebanen på Ettestad er flittig brukt gjennom året.
Året ble avsluttet med nyttårstur på Snartfjell. Snartfjellturen med fakkeltog ned igjen på
nyttårsaften, har også utviklet seg til å bli en av lagets tradisjonelle aktiviteter.
Gunnar Skarstøl har etter avtale med grunneier holdt åpen parkeringsplass ved Hestevelta.
Dette er ett godt tiltak som vel kommunen burde stått ansvarlig for.

Det er i forbindelse med behandlingen av ekstraordinære midler til blant annet kommunale
veger sendt brev med krav om midler til Ettestad/Kåsaveien. Som kjent ble det prioritert
midler til Oseidveien denne gang, men det er uansett positivt at kommunale veger får ekstra
midler – neste gang bør det være vår vei som får midler.
Det har i løpet av året blitt arbeidet videre med den vedtatte ordning med driftsavtaler mellom
Drangedal kommune og grendelaga. Det er bestemt at det Østre Bjårvann, Bostrak og
Fjellgårdane grendelag skal opptre som en enhet i en av avtalene med kommunen. De ulike
laga må behandle avtalen innen mai 2009.
Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, oppmøte på arrangementer og/eller
økonomisk støtte til lagets aktivitet i 2008.
Ettestad, 09.04.2009
For Østre Bjårvann Grendelag
Arne Ettestad
leder

Referat fra årsmøtet i Østre Bjårvann Grendelag,
Avholdt Langfredag 10.april 2009.
Møtet ble avholdt i lavvoen ved Ettestad kl. 18.00.
Tilstede var Berit Ettestad, Nina Ettestad Herfoss, Knut Olav Vrålstad, Anne Helene Vrålstad,
Arne Ettestad, Gunnar Skarstøl, Olav Holte, Laila Ettestad og Per Halvor Ettestad.
Arne har vært formann i året som har gått, og han ble valgt som møteleder. Per Halvor ble
valgt som referent.
Årsberetningen ble gått gjennom og godkjent.
Regnskapet ble lest opp av Per Halvor og ble godkjent uten store diskusjoner. Laget har gått
med et underskudd på kr 15.994,85, men dette skyldes hovedsaklig at tilskudd fra kommunen
til lokalhistorieheftet ble gitt i 2007, mens utgiftene kom i 2008.
Arne informerte om grendekretsarbeidet og avtalen og vedtektene knyttet til dette.
Kommunen vil dele ut en viss sum i året til grendekretsen, så må lagene i kretsen bli enige om
fordelingen. Det kan i tillegg søkes om tilskudd som tidligere. Slik som det ser ut i dag så
kommer det fra kommunen kr 100.000,- i potten årlig som skal fordeles, og av dette tilfaller
kr 15.000,- Østre Bjårvann Grendelag. Pengene fra 2007, 2008 og 2009 skal fordeles bare
avtalen er på plass og dette vil da gi laget kr 45.000,- i år.
Årsmøtet godkjente avtalen og vedtektene.
Sekretæren gis i oppgave å registrere laget i frivillighetsregisteret, og dermed også åpne opp
for inntekter bl.a. gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping.
Valg
Styret ble gjenvalgt, men med nye ungdomsrepresentanter. Styremedlemmene velges nå for
ett eller to år og styret ser nå slik ut:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr.:

Arne Ettestad (1 år)
Mobil: 951 41 500
Marit Røsvik (2 år)
Mobil: 975 63 610
Per Halvor Ettestad (2 år)
Mobil: 930 09 662
Nils Kaasa (2 år)
Nina Ettestad Herfoss (1 år)
Mobil: 916 48 713
Ida Emilie Herfoss (2 år) og Rebekka Ettestad Grøthe (2 år)

Revisor er Olav Ettestad.
Valgkomiteen består av Gunnar Skarstøl (leder, 1 år), Knut Olav Vrålstad (2 år) og Siv Anita
Hagen (3 år).

Aktiviteter i laget
Årsberetningen redegjør for aktiviteter som har blitt avholdt gjennom året. Nye datoer for
arrangementer er som følger:
Kr. Himmelfartsdag-treff på Lyngbergheia
St.Hansfeiring på Svenskodden
Fotballcup på Upsal
Flåtefestival på Bjårvann
Nyttårsfeiring på Snartfjell
Langfredagarrangement
Årsmøte

torsdag 21.mai kl 13.00 (12 ved Skarstøl)
tirsdag 23.juni
søndag 28.juni kl 14.00
lørdag 1.august
torsdag 31.desember
fredag 2.april 2010
fredag 2.april kl 19.00

Turer av lokalhistorisk art følgende søndager kl 11: 3.mai, 7.juni, 5.juli og 6.september.

Forslag til nye aktiviteter:
- Som nevnt i oversikten over så er det planlagt et treff på Lyngbergheia Kr. Hiummelfartsdag
sammen med folk fra Oseid. Vi treffes ved Kjøyta i 13-tida.
- Skiløype. Mulig at det kan bli kjørt opp løype innover Krokaneveien med noe annet enn
snøscooter neste år. Men det avhenger bl.a. av både snøforhold og tømmerpriser for at dette
blir aktuelt.
- Tarzan-løype.
- Grusing av snuplass ved Hestevelta. Problemer med camping der i vinter, må vurdere skilt.
Høre med kommunen om de vil spandere et gruslass eller to.
- Rydding av vegetasjon langs Ettestad-veien for å få bedre siktsoner.

Møtet ble avsluttet ca kl 19.40.
Kan vel legge til at medlemmene gjerne må komme med forslag til aktiviteter o.l. som samler
folk over hele grendelagets utstrekning. Det er bare å si fra til noen i styret.
Se forøvrig websiden http://www.ettestad.com/grendelaget for informasjon.
Vedlagt:
- Årsberetning
- Regnskap
- Medlemsgiro

Ref. Per Halvor Ettestad

