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ÅRSBERETNING  2019  

TVEDESTRAND OG VEGÅRSHEI TURLAG 

 

Årsmøtet avholdes torsdag 30. januar kl. 19.00 i gamlebygget på Tvedestrand og 

Åmli videregående skole, Holt. 

( Holt Landbruksskole ) 

 

 
 

 

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  

 

Sak 2       Årsberetningen  

 

Årsmøtet 2018.  

 

Møtet ble avholdt på Holt Landbruksskole torsdag 31. januar. Årsberetning for 

2018 og vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og følgende styre for 2019 ble 

valgt: 

 

Ny leder:  Jan Ove Aslaksen. 

 

Nytt styre: Marit Aass. 

  Eva Vågsmyr Kristensen.  

  Arne Skaali.  

  Grete Jensen.  

  Turid Aanonsen.  

  Vidar Haugenes 

Lars Bakken 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 2019. Styret har jobbet med følgende 

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

utdypet videre i beretningen. 

 

Aktiviteter 2019: 

 

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: 

25. april Sagvann ved Sagesund 16 

7. mai Furøya 50 

23. mai Stormyrlia på Vegårshei 8 

13. juni Hovdefjell 6 

22. 

august 

Øksfjell ved Ubergsmoen 7 

10. sept Lindland ved Songe 11 

24. sept Valøen på Borøy 25 

12. des Måneskinnstur til Hantovalen 4 

 

Til sammen har vi vært med vel 120 deltakere på disse turene. Dessverre var det 

nok litt utfordrende vær på måneskinnsturen til Hantovalen, så der møtte bare 

arrangøren opp.   

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.  

På turene dette året samarbeidet vi også med andre lag / foreninger. Takker 

ryddegjeng på Songe for fine turløyper og den ivrige gjengen som holder 

Borøystiene åpne.  

Vi må også takke guider og kjentmenn vi har hatt med på turene i år: Goggen 

Solfjeld, Nils Anders Damsgård, Dag Søraker, Vidar Selås, Jon Georg Songedal, 

Øystein Lindland og Terje Helberg. 

Nytt av året var seniorturer på dagtid. Vi hadde med Turid Aanonsen fra laget 

vårt på dette sammen med en gruppe fra Arendal og Grimstad. Et vellykket 

opplegg hvor tre av turene ble lagt til vårt område. De tre turene her i 

kommunen var til Borøya, Fagerhei og Furøya med henholdsvis Rolf Siljedal, 

Asbjørn Aanonsen og Dag Søraker som kjentmenn. Til sammen var det 150 

deltakere på disse tre turene. 

 

Løypemerking. 

 

Det har ikke vært noen nye prosjekter med løypemerking for turlaget i 2019, 

men vedlikehold av eksiterende løypenett har vært gjennomført av våre gode 

dugnadshjelpere.  

Nå er ny E-18 ferdig og det samme er «genistreken» mellom Slotta og Grenstøl. 

Det betyr at anleggsarbeidet er ferdig og vi kan starte arbeidet med å rydde og 

merke, eventuelt endre litt på løypenettet i dette området. Videregående skole er 

også så godt som ferdig og her jobbes det også med planer for uteområdene.  

Turlaget har en god dialog med Martin Due Tønnesen som denne vinteren finner 

løsninger sammen med utbyggere for å best mulig hjelp til å fullføre løypenettet. 

Martin ser på løsninger og finner økonomi for å skilte og sette opp infotavler. 

Han har også kontakt med Friluftsrådet sør som vil ajourføre turkart for 

Tvedestrand. 
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Det er mange aktive grendelag som driver med merking og løyperydding rundt i 

kommunene og vil spesielt nevne gjengen som tar seg av Borøystiene. Her blir 

det lagt ned et flott arbeid og planen er at det kommer et nytt turkart over 

området i løpet av vinteren 2020. Det er også en ivrig gjeng som har ryddet og 

merket turstien i området ved Nærestad på Vegårshei. 

 

Markedsføring. 

 

Jan Ove var med Sørlandssendingen og «spilte inn» lokale turer som var med i 

en serie på radio i høst. Der ble det beskrevet turer til Øksenåsen, Hantovalen, 

Hovdefjell og Vaajemyrene ved Ubergsmoen.  

Turlaget har også i samarbeid med RAET nasjonalpark og foreningen «Våre 

strender» adoptert Fagerhei som en viktig del av Nasjonalparken. Litt utenfor  

holmer og skjær som mange andre lag og foreninger har adoptert, men det tente 

på ideen vår om å adoptere dette turmålet. Vi forplikter oss med dette å holde 

det rent på toppen og rydde minst to ganger i året. Nå ved nyttår var det en stor  

Dugnad i samarbeid med Østerå vel så nå er utsikten fra Fagerhei blitt flott igjen 

og nesten hele nasjonalparken kan sees fra Lyngør til Arendal. 

 

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.  

Seilerhytta har hatt en sesong åpen og hatt mye besøk.  

 

Dugnadsarbeidet med gjestehuset på Furøya er godt i gang, men ennå ikke 

bestemt åpningsdato.  

  

Facebook. 

 

I løpet av 2019 har vi aktivt brukt facebooksiden. Her legges ut info om turer og 

annen informasjon om laget. Statistikken viser at vi har 930 likeklikk og 940 

følgere. Vi prøvde oss for andre år med en julekalender på facebook til jul og la 

ut et bilde hver dag fra et eller annet sted i landet og responsen har vært god. 

Godt over 30 personer sendte inn svar.  

 

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.  
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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 oktober arrangerte AAT for andre år en friluftsbokfestival på. Mye spennende 

foredrag og arrangementer i løpet av en helg på Gjeving. 

 

Turlaget var også representert ved åpningen av Barnas Kystbibliotek på 

Seilerhytta. Offisielt åpnet av helseminister Bent Høie. 

 

 

SAK 3 Innkomne saker. 

 

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

 

 

 

SAK 4 Økonomi. 

 

 
 

  

    

    

REGNSKAP PR 31.12.2019

INNTEKTER 2019 2018

Kontingenter 30 757,00     30 255,75     

Støtte 20 000,00     

Turpenger 480,00           1 200,00       

Sum inntekter 51 237,00     31 455,75     

KOSTNADER

Møtekostnader 1 605,00       2 480,60       

Skilt 20 000,00     -                 

Arrangementer 491,11           

Annonser 4 507,50       5 898,90       

Turbrosjyre 8 812,50       8 437,50       

Gaver, premier & turkostnader 1 384,60       8 437,50       

Sum kostnader 36 309,60     25 745,61     

Underskudd (-) /Overskudd 14 927,40     5 710,14       
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Sak 5                           Valg  

 

Ved Valgkomiteen's leder.  

 

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

 

Styre:  Marit Aass, på valg.  

  Eva Vågsmyr Kristensen,  

  Arne Skaali,  

  Grete Jensen,  

  Turid Aanonsen,  

  Vidar Haugenes 

 

Valgkomite: Ellen Futtrup,  

  Geir Arne Vegerstøl 

 

 

 

Hilsen Styret i TVT 

 
 

 
 


