
Teie Vel årsmøte
Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 
16. mars kl. 20:00 

• Årsberetning
• Regnskap
• Innlegg om planer på Teie - Anne Delbeck fra Nøtterøy 

kommune
• Valg av nye styremedlemmer (3 medlemmer takker for seg)



Årsberetning

2015 har vært et normalt aktivt år for Teie Vel. 
Det har vært avholdt 9 styremøter.
De største oppgavene har vært deltakelse i oppbygging og arrangement rundt klatreparken på 
Teie Skole og arrangement av julegrantenning på Teie Torv.

ROSANES
Teie Vel har vært i kontakt med beboere i Rosanes nord vedr. lekeområdet/ballbanen ved 
Thorvald Berghs Vei. Vi har kontaktet kommunen og venter med avklaring på opparbeiding inntil 
Rosanes/båthavnen er ferdig bygd. 



Klatreparken Teie Skole



Julegrantenning

Julegrantenningen ble også i år en meget hyggelig tradisjon med meget godt 
fremmøte. Arrangementet første søndag i advent var en flott begivenhet. Nytt av året 
var et samarbeid med Teie Kirke som stilte med kor og Nøtterøy musikkorps spilte 
etter fakkeltoget. 

I år valgte vi å støtte et lokalt prosjekt med overskuddet fra fakkelsalget og det gikk til 
Barnas Hus på Teie Torv. 

Dette er et arrangement som koster en del penger men som vi syns det er viktig å 
opprettholde i sin nåværende form. Det er et veldig bra samarbeid mellom Rema 1000 
og Teie Vel. 



Regnskap

Beholdningen i Teie Vel har mindsket seg med –23780,97 i 
2015 og er for tiden tilfredstillende men ikke så bra som 
forrige år.

I forbindelse med innkallingen er det invitert til innbetaling 
av den frivillige årskontingenten på 200 kroner pr husstand. 
I 2015 var det 44 av 1400 husstander som betalte, i 2014 
var det 103 husstander som betalte, vi håper på enda flere i 
2016 og vil i år gjøre en innsats for å få inn flere penger.

Beholdning pr 31.12.2015: 23.598,01



Regnskap Teie Vel 2015

Bankbeholdning 1/1-2015 kr   47 378,98 Bankbeholdning 31/1-2015 kr 23 598,01 Ut av konto 2015: kr            23 780,97 

note Intekter note Kostnader note
medlemskontingent, 44 kr     8 800,00 www.teievel.no

1 Fakkel salg kr     3 509,00 Webside/Internett kr    1 420,99 5 Nettleie 100 MB kr      425,99 
2 Kreditrenter kr             5,00 6 Vedlikehold klatreparken kr 10 000,00 4 Webpakke 2GB kr      695,00 

7 Tilskudd klatreparken kr 10 000,00 11 Årsavgift teievel.no kr      300,00 
8 Møter kr    1 293,98 kr  1 420,99 

12 Barnas Stasjon kr    3 509,00 
Julegrantenning kr    1 915,00 Julegrantenning 

13 Reklameartikler kr    7 844,00 10 godteri kr      369,00 
14 Bankomk. kr       112,00 9 godteri + poser kr      921,00 

3 Print invitasjoner kr      625,00 
I alt kr   12 314,00 I alt kr 36 094,97 I alt kr  1 915,00 

Forbruk 2015: kr -23 780,97 



Nøtterøy kommune ved
Anne Delbeck informerer



Valg av 3 styremedlemmer

STYRET 2015

Birgitte Fleischer Hjelle leder (sluttet feb. 2016)
Line Møller Mærsk nestleder/kasserer
Gunnar Arveschoug medlem
Torunn Larsen medlem 
Hedda Cisse medlem (sluttet feb. 2016)
Sindre Vinje medlem (sluttet feb. 2016)



Takk for oppmøtet og vel hjem 

Teie Vel ønsker alle en riktig god påske!
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