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ÅRSBERETNING  2018  

TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG 

 

Årsmøtet avholdes torsdag 31. januar kl. 19.00 i gamlebygget på Tvedestrand og 

Åmli videregående skole, Holt. 

( Holt Landbrukskole ) 

 

 

 

 
 

 

SAKSLISTE: 

 

1. Åpning av årsmøtet 

2. Styrets årsberetning 

3. Innkommende saker  

4. Økonomi 

5. Valg 
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Sak 1       Åpning av årsmøte  

 

·      Godkjenning av møteinnkalling  

·      Valg av dirigent  

·      Valg av referent  

·      Valg av 2 til å skrive under protokollen  

 

Sak 2       Årsberetningen  

 

Årsmøtet 2017.  

 

Møtet ble avholdt på Holt Landbruksskole tirsdag 30. januar. Årsberetning for 

2017 og vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og følgende styre for 2018 ble 

valgt: 

 

Ny leder:  Jan Ove Aslaksen, valgt for 1 år. 

 

Nytt styre: Marit Aass, ikke på valg, 1 år igjen. 

  Lars Bakken, ikke på valg, 1 år igjen.   

  Eva Vågsmyr Kristensen, gjenvalgt for 2 år. 

  Arne Skaali, gjenvalgt for 2 år 

  Grete Jensen, Gjenvalgt for 2 år. 

  Turid Aanonsen, nyvalgt for 2 år. 

Ingeborg Lobben Gjennestad gikk ut av styret og ble takket for lang og tro 

tjeneste.  

Etter styrets konstituering ble Marit J Aass valgt som nestleder og Eva V 

Kristensen som sekretær. 

 

Valgkomite: Ellen Futtrup, Roald Kristensen og Geir Arne Vegerstøl.  

 

Styremøter. 

 

Det er avholdt 2 styremøter i løpet av 2018. Styret har jobbet med følgende 

saker: Egen turfolder for nærturer, løypekomiteer, dugnader etc. Dette blir 

utdypet videre i beretningen. 

 

Aktiviteter 2018: 

 

Turfolder: 

Årets turfolder med lokale turer i Tvedestrand og Vegårshei inneholdt til 

sammen 8 turer. Vi har lagt oss på å arrangere fire turer på henholdsvis vår og 

høst.  

På disse turene har vi hatt gode turledere fra styret og lagsmedlemmer og disse 

har hatt med seg en kjentmann med gode geografi og lokalhistorisk kunnskap. 

Mange spennende turmål også i år. Vi prøver å finne nye spennende turmål i 

våre nærområder Tvedestrand og Vegårshei.  

Men for å finne nye turmål ønsker vi tips fra turdeltakere.  
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Dato: Turmål: Antall deltakere: 

24.4.18 Valbakkene ved Mjåvann 15 

6.5.18 DNT 150 års jubileumstur tilFagrhei 40 

22.5.18 Hellersfjell i Laget 21 

12.6.18 Vandring på Borøy 35 

16.8.18 Lillestedammen v/ Ubergsmoen 3 

4.9.18 Øksfjell (flyttet til Lillestedammen) 10 

23.9.18 DNT 150 års jubileumstur til Vedlausfjell 11 

23.11.18 Måneskinnstur til Hantovalen 25 

 

Til sammen har vi vært med vel 160 deltakere på disse turene. En tur ble avlyst 

på grunn av været og jubileumsturen til Vedlausfjell kolliderte med veldig 

mange andre arrangementer samme dagen. Dette er vanskelig å forutse nå 

turplanen må lages før mars.  

På disse turene er det mange turledere og gode hjelpere som skal takkes. Stort 

sett er det en fra styret som har hovedansvaret for turen, men som har med seg 

lokalkjente guider. På disse turene får vi mye informasjon om både geografi og 

lokalhistorie i tillegg til flott natur og mye frisk luft.  

Vi ser en stor fordel i å samarbeide med andre for turene og takker Tangen 

grendelag og Laget vel for samarbeid.  

 

Løypemerking. 

 

Det har ikke vært noen nye prosjekter med løypemerking for turlaget i 2018, 

men vedlikehold av eksiterende løypenett har vært gjennomført av våre gode 

dugnadshjelpere.  

Det foregår fremdeles bygging av vei og skole i Tvedestrands vestmark, men vi 

har en dialog med utbyggere slik at løypenettet skal komme godt opp igjen med 

litt endringer når all utbygging er ferdig. Veien skal være ferdig 15.10.19 og 

skolen i 2020.   

Vi takker også dugnadsgjengen på Furøya som rydder og vedlikeholder en av 

Sørlandets fineste øyer.  

En dugnadsgjeng fra Østerå Vel sammen med representant fra TVT har satt opp 

ny trevarde på Fagerhei 

 

Turisthytter i Tvedestrand.  

 

Tvedestrand er den kommunen i Norge med flest kystledhytter. Lyngør fyr har 

vært åpen noen år og har mye besøk i løpet av sommersesongen. Gjestehuset på 

Furøya har vært åpen i to somre og har også mye besøk.  

 

Det ble en flott markering av Seilerhytta som ny kystledhytte i juni.  

 

Det er nå også inngått avtale og oppstart med oppussing av Gjestehuset på 

Furøya. Her kommer turlaget til å være med så godt vi kan på dugnader.  
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Facebook. 

 

I løpet av 20187 har vi aktivt brukt facebooksiden. Her legges ut info om turer 

og annen informasjon om laget. Statistikken viser at innleggene på denne siden 

er sett av fra 400 til 800 personer.  

 

Barnas Turlag Tvedestrand og Vegårshei. 

 

Det er et veldig aktivt barnas turlag i Tvedestrand og Vegårshei. De er aktive 

med turer og aktiviteter for barn og har en aktiv foreldregruppe som drar dette i 

gang.  

 

Aust Agder Turistforening. 

 

Det er eget styre i AAT. På styremøter kan representant for TVT stille og leder 

av laget har deltatt på disse møtene. Leder av turlaget har også deltatt på 

strategisamling i regi av AAT. For å få mer innblikk i hva som skjer i AAT så er 

det bare å møte opp på årsmøtet. Det blir annonsert og arrangert i løpet av april. 

 

I september arrangerte AAT i samarbeid med bokbyen og bokhotellet på 

Gjeving en egen friluftsbok festival. Mye spennende foredrag og arrangementer 

i løpet av en helg på Gjeving. 

 

Det er valgt inn ny Generalsekretær i DNT og vår aktive daglige leder i AAT 

har fått vist fram kystledhyttene i vår kommune.  

 

SAK 3 Innkomne saker. 

 

Det er ikke kommet inn saker som skal tas opp på årsmøtet.  

 

 

SAK 4 Økonomi. 

TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI  TURLAG 
REGNSKAP PR 31.12.2018   

     

INNTEKTER   2018 2017 
     

Kontingenter  - andel       30 255,75       29 677,00  

Turpenger          1 200,00         1 730,00  

Sum inntekter       31 455,75       31 407,00  

     

KOSTNADER     
     

Møtekostnader         2 480,60         2 506,31  

Arrangementer             491,11             914,70  

Gaver, reklame etc.        17 306,55  
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andre kostnader              136,09  

Annonser          5 898,90   
turbrosjyre          8 437,50   
Sum kostnader       17 308,11       20 863,65  

     

Underskudd (-)/overskudd      14 147,64       10 573,35  

     

     

Arendal, 18. januar 2019    

 
      
      

Sak 5                           Valg  

 

Ved Valgkomiteen's leder.  (Ellen Futtrup jobber med saken 

 

Leder:  Jan Ove Aslaksen, på valg. (leder velges hvert år) 

 

Styre:  Marit Aass, på valg.  

  Lars Bakken, på valg 

  Eva Vågsmyr Kristensen, ikke på valg (1 år) 

  Arne Skaali, ikke på valg (1 år) 

  Grete Jensen, ikke på valg (1 år) 

  Turid Aanonsen, ikke på valg (1 år) 

 

Valgkomite: Ellen Futtrup,  

  Roald Kristensen 

  Geir Arne Vegerstøl 

 

 

Hilsen Styret i TVT 

 

 

 
 


