ÅRSBERETNING 2012
ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som
grense mellom Drangedal og Tørdal.

Årsmøtet ble gjennomført fredag 06. april 2012 i lavoen på Ettestad.
Slikt styre ble valgt:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr:
Revisor:
Valgkomite:

Arne Ettestad (1 år)
Marit Røsvik (ikke på valg)
Elles Doelmann (ikke på valg)
Nils Kåsa (ikke på valg)
Terje Moseid (2 år)
Ida Emilie E. Herfoss og Rebekka Ettestad Grøthe (ikke på valg)
Olav Ettestad
Nina Ettestad Herfoss (leder) og Nils Kåsa (ny).

Laget har hatt inntekter fra medlemskap tilsvarende kr 1400,- noe som er en nedgang fra
2011.

Aktiviteter i 2012
Aktiviteten i laget har vært opprettholdt med ulike arrangementer og tiltak i 2012.
På årsmøtet 2012 ble følgende aktivitetsplan vedtatt:
•
•
•
•

St. Hans-feiring på Svenskodden lørdag 23. juni kl. 18.00.
Flåtefestival lørdag 28. juli. Oppmøte ved Bråtefjellet kl. 16.00.
Nyttårsaften på Snartfjell. Oppmøte ved Portil kl. 13.30 med felles vandring opp.
Stiturer: evt. fellestur blir varslet med oppslag på infotavla ved Sandskrysset. Ønske
om at det arrangeres en tematur i løpet av sommeren.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de enkelte aktivitetene:
Den tradisjonelle og populære felles St.Hansferingen på Svenskodden ble dessverre avlyst på
grunn av mye regn.
Flåtefestivalen gikk av stabelen som planlagt 28.07. Dette har blitt en fin tradisjon og er en av
lagets mest populære aktiviteter. Også i år var mange samlet til sosialt samvær på flåtene på
Bjårvann. Det var god deltakelse med mange flåter fulle av glade folk og det ble badet, grillet
og lek langt ut i de små timer.
Kulturhistorisk gruppe vedlikeholdt tidligere opparbeidede løyper. Krattknuseren var et nyttig
og godt verktøy for å holde løypene oppe. Det har vært en rekke ryddeturer der knuseren har
vært i bruk.
De merka løypene har også blitt svært populære og antall registreringer har økt for hvert år.
Totalt var det 790 registreringer mot 619 i 2011 og 427 i 2010. I 2012 hadde Hareåsen flest
passeringer med 206 stk. Deretter fulgte Snartfjell med 127 og Sirisknatten med 125.
Tjuvåsen har 107, Køllane 105, Granåsen 87 og Fløterveien med 33. Trekning av vinnere i
2012 foretas på årsmøtet.
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.
Det ble avholdt et informasjonsmøte om utbedring av Ettestadveien. Olav Holte informerte
om planene.
Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, oppmøte på arrangementer og/eller
økonomisk støtte til lagets aktivitet i 2011.

Røsvik 20.03.13
Marit Røsvik
For styret i Østre Bjårvann grendelag
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REFERAT ÅRSMØTE ØSTRE BJÅRVATN GRENDELAG
Fredag 29. mars 2013
10 medlemmer møtte.
Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsmelding.
4. Godkjenning av regnskap.
5. Aktivitetsplan/ideer fram til neste årsmøte.
6. Valg av styre, revisor og valgnemnd.
7. Orientering om opprusting av Ettestadveien v. Olav Holte
1. Arne ble valgt til møteleder og Laila til referent.
2. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.
3. Årsmelding ble gjennomgått og godkjent. Kommentarer:
• Trekking av vinnere for turene 2012 foretas på et av arrangementene i
2013, fortrinnsvis St.Hans aften.
• St.Hans-feiring 2012 ble ikke avlyst, men utsatt en uke pga. regn. Det ble
likevel et noe avkortet arrangement pga. høy vannstand.
4. Regnskapet for 2012 ble godkjent.
• Det har vært en nedgang i antall medlemskap. Det antas at flere vil huske
å betale medlemskap om giro sendes ut på papir. Kasserer vil sørge for at
det gjøres.
5. Følgende aktivitetsplan for 2013 og frem til neste årsmøte ble vedtatt:
• St. Hans-feiring på Svenskodden søndag 23. juni kl. 18.00.
• Flåtefestival lørdag 27. juli. Oppmøte ved Bråtefjellet kl. 16.00.
• Nyttårsaften på Snartfjell. Oppmøte ved Portil kl. 13.30. Det blir felles
vandring ned etter toppturen.
• Stiturer: evt. fellestur blir varslet med oppslag på infotavla ved
Sandskrysset. Gjerne også elektronisk på Facebook/mail. Ønske om at
det arrangeres en tematur i løpet av sommeren.
• Langfredag 2014, arrangeres på Skarstøl, kl 13:00
• Langfredag 2014, årsmøte i Lavvoen kl 19:00

Det er ca 80 000 kr på konto og det er ønske om å benytte disse til noe som
kommer grenda til nytte:
1. Flytetrampoline ved Bråtefjellet; medfører merarbeid for fastboende i
form av oppbevaring, montering og pakking som ikke er ønskelig. Det vil
være mere hensiktsmessig med en flytebrygge av «tre og rør» som kan
ligge ute hele året. Det jobbes videre med flytebrygge-alternativ. Arne E
undersøker flytebrygga som ligger ved Toke Brygge og om vi kan lage noe
tilsvarende.
2. Det ble fremmet ønske om å etablere en snøscooter-løype med skispor i
området. Dette ble også diskutert som et ønske på årsmøte 2012. Det
må vurderes å leie/låne både scooter og kjører til dette kontra innkjøp. I
første omgang er det aktuelt å undersøke evt trase. For å få lov å kjøre
en slik løype trengs det godkjenning fra kommunen. Ansvar; Per Halvor
Ettestad og Terje Moseid ift vurdering av muligheter, Arne Ettestad ift
kart og kommune. Oppdatering på neste årsmøte.
I tillegg ble følgende ideer/tiltak diskutert:
• Stiene; tilbakemeldingen er at de er nå merket og ryddet bra. Rundløype
over Køllane er et ønske, dvs merke stien over Tuttopdalen, mellom
Skarstølveien og Sandodden. Brukerne rydder og merker denne selv.
• Noen av sjåførene på skolebussen kjører for fort. I tillegg ble det nevnt
noe om venting og tungvindte bussruter for barna. Det blir et eget
styremøte ang denne saken.
• Saker fra tidligere som ikke ble diskutert;
o Forslag om å lage trimposter langs stiene. Dette kan f.eks være
plattinger, stenger, tau osv.
o Muligheter for å registrere tid ved de forskjellige stiene.
o Gapahuk i Kåsgrenda
Oppdatering fra gruppene:
• Fiskegruppa; arr. på St.Hans. Ønske om mere aktivitet.
• Kulturhistorisk gruppe (tidl. Lokalhistoriegruppa og Turløypegruppa);
absolutt den gruppen med størst aktivitet, veldig bra 
• Hestegruppa; Lagt på is, ingen aktivitet
• Fotballgruppa; Lagt på is/nedlagt.
6. Valg av styre, revisor og valgnemnd:
Følgende verv er på valg i år: Leder, styremedlem (Nils Kåsa), sekretær og
kasserer samt ungdomsrepresentantene. Neste år er leder og et
styremedlem (Terje) på valg.

Årsmøtet valgte nytt styre med følgende sammensetning:
Leder: Arne Ettestad (1 år, gjenvalgt)
Sekretær: Laila Ettestad (2 år)
Kasserer: Elles Doelmann (2 år, gjenvalgt)
Styremedlem: Nils Kåsa (2 år, gjenvalgt)
Styremedlem: Terje Moseid (ikke på valg)
Ungdomsrepresentanter: Kristoffer Ettestad og Rebekka Ettestad Grøthe
(2 år)
Valgkomite: Nils Kåsa (leder) og Gunnar Voje (ny).
Revisor: Olav Ettestad.
7. Orientering opprusting av Ettestadveien.
Olav Holte ga en status på fremdrift. Det er Lars Nås som er leder for
prosjektet. Ingen store overraskelser så langt. Mye tele i bakken gjør at
entreprenør gjør noe replanlegging ift boring og sprenging, men dette
skal ikke ha betydning for totalprosjektet, kun ift hvor man velger å
sprenge til hvilken tid. Første etappe som blir ferdig er opp til Upsal.
Veien frem dit blir 5,5 meter bred. Ferdigstillelse til sommeren.
Det vil bli vurdert å sprenge på toppen av Bråtbakken for å gi bedre
passasje for møtende biler. Overskuddsmasse kan vurderes brukt til å
bedre parkering ved Bråtfjellet for badegjester (Per Halvor, Arne E, Olav
H, Arne H og Ove K gjør vurderinger rett over påske).
Det er et par problemsteder på veiestrekningen som bør gis prioritert i
dette veiprosjektet;
o Bastnesmyra (mellom Bastnes og «de lange bakkane»)
o På flata mellom øvre Bastnes og Bastnes
o Ellers er det telehiv mange steder, det ble ikke diskutert hvor man
evt skal gjøre utbedringer ift telehiv.
Det ble også opplyst at det er satt av kommunale penger i 2014 for
ferdigstilling av prosjektet dersom det ikke blir ferdig i 2013.
Olav Holte sender ut info på mail til de som ønsker, ta kontakt med ham
på oh@infratech.no dersom du ønsker info.
Arne takket for innsats og deltakelse i 2012 og for oppmøte på årsmøtet.
30.mars,2013

Laila Ettestad (referent)

Østre Bjårvann Grendelag
v/ kasserer Elles Doelman
3750 Drangedal

MEDLEMSKONTIGENT
Enkeltmedlemskap kr 50,- / Familiemedlemskap kr 100,Ved familiemedlemskap - skriv på antall familiemedlemmer i feltet ”Betalingsinformasjon” på giroen. Før
også opp epost-adresse dersom du har det, slik at informasjon kan sendes ut kostnadsfritt pr epost.
Lagets formål er å fremme aktivitet og øke fritidstilbudet til grendas innbyggere og styrke samholdet i
grenda. Kontigenten er øremerket premier og utgifter ved arrangement i grendelagets regi. Større utgifter
forutsettes dekket av tildelte kulturmidler.
Uavhengig av medlemskap er alle uansett velkomne til de arrangement som måtte bli avholdt!
For mer informasjon se http://www.ettestad.com/grendelaget

NB! HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ GIROEN!!

2635 08 00947

Navn:
Antall:

Østre Bjårvann Grendelag
v/ kasserer Elles Doelman
3750 Drangedal

2635 08 00947

