REFERAT FRA ÅRSMØTET I TEIE VEL 28. MARS 2011

Årsmøtet ble holdt på Teigar Ungdomsskole. Det var ca 50 fremmøtte, hvor 8 stykker var fra
gammelt og nytt styre.
Årsmøtet ble ledet av vellets leder, Benedicte Heyerdahl.
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Innkalling og agenda ble vedtatt
Årsberetningen ble gjennomgått. Teie Vel har hatt et normalt aktivt år.
Årsberetningen ble vedtatt.
Regnskapet ble gjennomgått. Teie Vel hadde ved årsskiftet en kontantbeholdning på
kr. 20.274,- Regnskapet ble vedtatt.
2 medlemmer går ut av styret i år, Karl Petter Madsen og Elin Solberg.
Vi har fått 2 nye medlemmer, Birgitte Fleischer Hjelle og Gunnar Arveschoug.
Benedicte Heyerdahl fortsetter som leder, resten av oppgavene i styret fordeler vi på
neste ordinære styremøte.
Vi gjennomgikk aktivitetene som har vært gjennomført i 2011. Nytt av året er at Teie
Vel går inn som medarrangør på tenning av julegran på Teie Torv første søndag i
advent, dette arrangementet gjøres i samarbeid med Rema 1000 på Teie.
Teie Vel har vært med prosjektgruppen som har utarbeidet Helsesti Nøtterøy. Denne
skal åpnes offisielt av Kongen ved besøk i juni 2012.
Teie Vel ved Mikkel Lauritzen har vært pådriver for å få revet den gamle hoppbakken
i Teieskogen. Den er nå revet og vi arrangerer dugnad 3. mai for å rydde alt av tre
og stål i kontainere. Vi håper mange vil møte.
Anders Knudsen fra Rema var tilstede og presenterte deres forslag og ønske om
utbygging av Rema. Dette forslaget er nå til behandling i Nøtterøy kommune.
Forslag og kommentarer fra salen:
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•
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Rosahaugparken gror igjen, kommunen ryddet for litt siden, men det var ikke nok og
gjøres ikke ofte nok. Dette gjelder både vegetasjon og dammene. Andedammen gror
også igjen, kommunen må gjøre noe.
Behold stilen på Teie, ikke bygg stort kjøpesenter. I Lom og Østerrike er de flinke til
å bygge i samme stil som den opprinnelige byggestilen.
Rosanes/båthavna – beboerne vil ikke ha trær der i det hele tatt.
Ingen ønsker å gjerde inn Andedammen, ref oppslag i avisen om at foreldre ved nye
Teie skole er bekymret for at barn kan drukne.
Beboerne nederst i Grindstuveien er bekymret for at kommunen vil ta av deres
eiendommer for å bygge gang og sykkelvei. Vi mener de må ta dette direkte med
kommunen.
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