REFERAT FRA ÅRSMØTE I TEIE VEL
15. mars 2010 kl 20.00

Årsmøte ble holdt i Teie Kirke. Det var 44 fremmøtte. Etter opptelling kom
også ordfører Roar Jonstang, Erik Holmelin og Kårstein Eidem Løvaas.
Årsmøtet ble ledet av Vellets leder, Reidar Gotteberg.
Det formelle årsmøtet med poster ble raskt unnagjort:
o Dagsorden ble vedtatt.
o Hjemmesiden til Teie Vel ble kort gjennomgått av ansvarlig for Weben
Nina Havn.
o Samtlige av styrets medlemmer tok gjenvalg og ble enstemmig
gjenvalgt.
o Årsberetningen ble gjennomgått. Teie Vel har hatt et bra aktivitetsnivå
og ble berømmet for dette. Årsberetningen ble vedtatt.
o Regnskapet ble gjennomgått. Teie Vel hadde ved årsskifte ne
kontantbeholdning på kr. 35.105,-. Regnskapet ble vedtatt.
o Det ble kort redegjort for arbeid som er gjort i forhold til Rosanes og
Teie Skogen. Teie Vel har fått en gave fra Nøtterøy og Tønsberg
Sparebank, kr. 35.000, som er øremerket til benker på enkelte
utsiktspunkter i Teie skogen.
Etter dette viste Gotteberg frem en animasjon laget av Idéfagskolen som et
innspill på hva Teie Sentrum kan bli og hvordan dette kunne komme til å se ut
– en visjon. Animasjonen er laget ut i fra innspill fra Teie Vel etter et mandat
gitt av årsmøtet i fjor. Animasjonen ble kjørt flere ganger. Etter dette kom det
mange innspill i forhold til sentrumsutvikling av Teie Torv og området rundt:

o Et spørsmål fra salen gikk på hvordan man skulle komme seg til
parkeringshuset hvis Smidsrødveien skulle være bilfri.
o Jan Bratterud påpekte at det var Teglverksveien som skulle lede trafikk
fra Smidsrødveien til Kirkeveien. Tunnel er ikke et realistisk alternativ i
h.h.t. Statens Vegvesen.
o Gotteberg oppfordret de fremmøtte til å sjekke ut hjemmesiden til
Spekter, da NRK for kort tid siden sendte et TV program i forbindelse
med sentrumsutvikling.
o Holmelin påpekte at undergangen i Kirkeveien er finansiert og skal
være ferdig til skolestart på den nye ungdomsskolen.

o Jonstang hevdet at en forlengelse av bomfinansiering er eneste
mulighet til å få vegsystemet på Teie på plass. Han hevdet videre at
dette eventuelt må komme sammen med en ny fastlandsforbindelse.
o Jonstang sa videre at det er veldig viktig å få i gang en grasrotaksjon
for en ny veipakke og en ny folkeavstemming.
o Jonstang oppfordret til at Teie Vel måtte ta kontakt med det lokale
næringsliv slik at vi sammen kunne spille inn gode og
gjennomarbeidede forsalg til politikerne. De gode kreftene må samles
og dra sammen i samme retning.
o Det kom et spørsmål fra salen om det nye senteret. Det stod i avisen at
kommunen skal ha omsorgsboliger i det nye senteret; hvem skal inn i
disse omsorgsboligene? Jonstang besvarte dette: Først og frems eldre!
o Kårstein Eidem Løvaas ga ros for den jobben som var gjort og synes at
planen er et godt utgangspunkt. Han etterlyste imidlertid at det nå var
viktig at det rimelig raskt kom realisme i planene.
o Det er viktig med visjoner og en plansmie kan være et fornuftig tiltak.
o Avslutningsvis sa Holmelin at dersom vi skulle få til de skisserte planen
må vi først overbevise Tønsberg kommune og dennes innbyggere om
at den resterende delen av Veipakken er nødvendig å gjennomføre.
Møte ble avsluttet kl 22.00!
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