ÅRSBERETNING 2013
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 29. mars 2013 i lavoen på Ettestad.
Slikt styre ble valgt:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr:
Revisor:
Valgkomite:

Arne Ettestad (1 år)
Laila Ettestad (2 år )
Elles Doelmann (2 år, gjenvalgt )
Nils Kåsa (2 år, gjenvalgt)
Terje Moseid (ikke på valg)
Kristoffer Ettestad (2år) og Rebekka Ettestad Grøthe (ikke på valg)
Olav Ettestad
Nils Kåsa (leder) og Gunnar Voje (ny).

Laget har hatt inntekter fra medlemskap tilsvarende kr 2050,- noe som er en oppgang fra 2012
(kr 1400,-).
Dette fordeler seg på 19 familiemedlemskap og 1 enkeltmedlemskap.

Aktiviteter i 2013
Aktiviteten i laget har vært opprettholdt med ulike arrangementer og tiltak i 2013.
På årsmøtet 2013 ble følgende aktivitetsplan 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 med felles vandring ned etter
toppturen.
• Stiturer: evt. fellestur blir varslet med oppslag på infotavla ved Sandskrysset. Gjerne
også på mail/facebook. 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.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av de enkelte aktivitetene:
Langfredag var det samling på Støylssanden:

Her var det mange som
fikk brukt akebrett,
hoppet på ski, pilka på
isen og lekt i sanden, samt
grilling :-) En absolutt
vellykket dag for store og
små med flott vær!

Den tradisjonelle og populære felles St.Hansfeiringen på Svenskodden ble i første omgang dessverre utsatt
en uke på grunn av mye regn og for høy vannstand. En uke senere var skjæret enda mere under vann. Det
planlagte bålet er dermed stablet godt på land og vi satser på stort bål neste år på skjæret som vanlig.
Flåtefestivalen gikk av stabelen som planlagt 27.juli. 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 nydelig
vær og god deltakelse med mange flåter og glade folk og det ble badet, grillet og lek langt ut i de små timer.

På Flåtefestivalen ble også vinnere av turløypene 2012 trukket:
2010
2011
2012
Vinnere 2012
2013
Tjuvåsen
90
123
107
Boel Kåsa
115
Flåterveien
41
27
33
Målfrid Bjåland
34
Hareåsen
91
132
206
Olav Holthe
58
Sirisknatten
105
109
125
Øystein Røsvik
39
Granåsen
13
59
87
Stenvor Ettestad
28
Køllane
33
135
105
Knut P Ettestad
79
Snartfjell
54
34
127
Linn Herfoss
63
SUM
427
619
790
416
Totalt var det 416 passeringer i 2013 mot 790 i 2012. Oppfordrer alle til å benytte våre flotte løyper, kanskje
det blir rekord i 2014? :-)

Året ble avsluttet med nyttårstur på Snartfjell. Lett og fint å gå uten noe snø. Snartfjellturen med fakkeltog
ned igjen på nyttårsaften, har også utviklet seg til å bli en av lagets tradisjonelle aktiviteter.

Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, oppmøte på arrangementer og/eller økonomisk
støtte til lagets aktivitet i 2013.

Ettestad 21.04.14
Laila Ettestad
For styret i Østre Bjårvann grendelag

REFERAT ÅRSMØTE ØSTRE BJÅRVATN GRENDELAG
Fredag 18. april 2014
9 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. Eventuelt
1. Arne ble valgt til møteleder og Laila til referent.
2. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.
3. Årsberetning ble gjennomgått og godkjent. Kommentar: medlemsinntekter
skal være kr 2050,-.
4. Regnskapet for 2013 ble godkjent.
• Det har vært en oppgang i antall medlemskap. Det antas at årsaken er
pga. giro ble sendt ut på papir. Dette bør gjentas.
5. Følgende aktivitetsplan for 2014 og frem til neste årsmøte ble vedtatt:
• St. Hans-feiring på Svenskodden mandag 23. juni kl. 18.00.
• Flåtefestival lørdag 26. 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, 2015, arrangeres på jordene ved Nils Kåsa, ca kl 13:00.
• Langfredag, 2015, årsmøte i Lavvoen kl 19:00.
Det er ca 99 000 kr på konto og det er ønske om å benytte disse til noe som
kommer grenda til nytte:
1. Gapahuk i Kåsagrenda. Ved Øvre Kåstjenna. Årsmøte er positiv til at det
jobbes videre med gapahuk og ei flytebrygge.

2. På is: Flytebrygge av «tre og rør» som kan ligge ute hele året ved
Bråtfjellet.
3. Snøscooter-løype; ingen aktivitet ift dette. Ingen spesielle ønsker om at
det lages scooterløype.
I tillegg ble følgende ideer/tiltak diskutert:
• Forslag om å gå opp den gamle rideveien som gikk mellom kjørkene (fra
Tørnes-elva og opp mot Bø/Tørdal). Oppfordrer Tur og ridegruppene til å
ta kontakt med Olav Ettestad for å finne restene etter denne veien.
• Stiene; Mye vindfall i vinter. Noen av stiene bør merkes opp igjen.
Rundløype over Køllane er et ønske, dvs merke stien over Tuttopdalen,
mellom Skarstølveien og Sandodden. Brukerne rydder og merker denne
selv.
• Stiene; Merkes med start og stopp skilt ved veien. Ansvar: Turgruppa.
• Ettestad-veien; det fremkom en del kritiske tilbakemeldinger på
veiprosjektet. Grendelaget ønsker å invitere byggeleder til møte.
Kommunen har ca 1 million å benytte til dette veiprosjektet i år.
Oppdatering fra gruppene:
• Fiskegruppa; arr. på St.Hans. Ønske om mere aktivitet.
• Kulturhistorisk gruppe (tidl. Lokalhistoriegruppa og Turløypegruppa);
Litt mindre aktivitet enn tidligere, ikke vært noen spesielle behov.
• Hestegruppa; Lagt på is, ingen aktivitet. Taran og Marga rir en del på
hestene i Snartvika og på banen i Sundet.
6. Valg av styre, revisor og valgnemnd:
Følgende verv er på valg i år: Leder og et styremedlem (Terje).
Neste år er leder, sekretær, styremedlem (Nils), kasserer samt
ungdomsrepresentantene på valg.
Årsmøtet valgte nytt styre med følgende sammensetning:
Leder: Arne Ettestad (1 år, gjenvalgt)
Sekretær: Laila Ettestad (2 år, ikke på valg)
Kasserer: Elles Doelmann (2 år, ikke på valg)
Styremedlem: Nils Kåsa (2 år, ikke på valg)
Styremedlem: Terje Moseid (valgt for 2 år)
Ungdomsrepresentanter: Kristoffer Ettestad og Rebekka Ettestad Grøthe
(2 år, ikke på valg)

Valgkomite: Gunnar Voje (leder) og Nina Ettestad (ny).
Revisor: Olav Ettestad.
Arne takket for innsats og deltakelse i 2013 og for oppmøte på årsmøtet.
19.april,2014

Laila Ettestad (referent)

