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REFERAT FRA STYREMØTE 08/19 – TORSDAG 15. AUGUST KL. 17.30 

Sted: Møtelokalet Nedre Langgate 36 

  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

 

SAKER UNDER EVENTUELT: 

Høstmøte 2019 – Bytte av dato for TFH-møte/styremøte 

 

Sak nr Tema Ansv Frist 

59/19 REFERAT FRA STYREMØTET 07/19 – 20. JUNI 2019 

Referatet var sendt ut med sakslisten. 

Det var ingen merknader til referatet som ble 

godkjent enstemmig 

 

  

60/19 REGNSKAPSRAPPORT 3. TERMIN 

Regnskapsrapport 3. termin, balanse- og resultatregnskap pr. 30.juni, og kommentarer fra 

økonomiansvarlig var sendt ut med sakslisten. 

Det ble tatt en gjennomgang av rapporten og regnskapet som viser et bra resultat. 

Positiv tilbakemelding på det nye oppsettet på resultatregnskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

Regnskapsrapporten 3. termin tas til orientering. 

 

  

61/19 REFERAT/ORIENTERING 

1) DNT sentralt - Medlemsoversikt pr. 1. august 2019. Det er 13 personer flere enn på  

samme  tid i fjor.  

   

2) Spørsmål til politikerne er utarbeidet av Helga Daler, Ulf Rødvik og daglig leder, og 

styreleder har signert. Spørsmålene er sendt til alle lokallagslederne i Tønsberg/Re og 

Færder. 

Spørsmålene ble sendt ut med sakslisten. 

Pr. 20/6 var det mottatt svar fra MDG Tønsberg og Færder, og AP Færder. 

Alle svar legges ut på nettsiden og FB, fortløpende. 

   

3) Vindkraftsaken 

Det er utarbeidet egen høringsuttalelse fra TOT i denne saken, i tillegg er TOT med på 

felles uttalelse for Telemark, Buskerud og Vestfold. 

Høringsuttalesne fra TOT ble sendt ut med sakslisten. 

 

 

 

  

Til stede fra styret: 

Niels Aall-Lyche (NAL), styreleder og møteleder 

Helga Daler (HD) 

Nina Skovly (NS) 

Live H. Pedersen (LHP) 

Lorents Gran (LG) 

Ingen fra Barnas Turlag 

Tiri Vataker, DNT ung Tønsberg (MA) 

Svenn Salvesen, Fjellsportgruppa (SS) 

Jan Otto Andreassen, Seniorgruppa (JOA) 

Til stede fra adm: 

Anne-Lene Stulen 

(adm – referent) 

 

 

Ikke tilstede: 

 

Forfall: 

Edvar Ståle Otterstrøm (ESO) 

Nina Klopbakken, Aktiv (NK) 
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4) Rasfare 

Det er meldt inn fare for steinras langs veien inn til Trollsvannstua. Fritzøe Skoger er 

ansvarlig for veien og er varslet. Info plakater er satt opp før og etter raset. K 

Daglig leder purrer Fritzøe Skoger, og arrangørene setter opp bånd for å hindre at de 

som kommer går inntil fjellet. 

   

5) Aktiviteter 

17/8 Dugnad og sosial samling med overnatting på Trollsvann 

Helga Daler skal delta. 

31/8 Dugnad og sosial samling med overnatting på Hoggerstua og Hannevold 

01/9 KDU-dagen på Trollsvann 

Styreleder, representanter fra Ungdomsgruppa og Barnas Turlag og daglig leder deltar. 

24/8 Færderdagen: Skal vi være der, må det være en stor stand med mye aktiviteter 

Live H. Pedersen og Iril Bergan vurderer å delta, kanskje flere unge blir med. Bør satses 

på å markere TOT med aktiviteter mm. 

8/9 og 6/10 blir det salg av vafler på Hoggerstua, prøvetiltak. 

18-19/10 Styresamling på Øitangen, Jomfruland, for DNT Vestfold og DNT Telemark. 

Live H. Pdedersen, daglig leder og kanskje styreleder deltar.  

26-27/10 Ledersamling på Hamar 

Daglig leder og styreleder deltar. 

 

6) Runden rundt bordet 

Helga: Tor Aslesen, Øyene, vil gå Fjord til Fjell ruta nå. Helga skal holde foredrag om 

TOT til Rotary/InnerWheel. 

Svenn: Skal ha oppstartsmøte til mandag. Klatringen starter antagelig neste uke. 

Live: Turpass planlegging pågår for turer for 8 og 22 september og høstmøte.  

To turledere har meldt seg på kurs: Fredrik Forshaug og Åse Kristin Skorstad.  

Lorents: Fikset avtale med Høyt Under Taket klatrepark i Tønsberg for TOT medlemmer. 

Nina S: Følger opp neste nr av TOTn m/turprogram. Stolpejakten har blitt populært.  

Det er ønsker fra styret at turprogrammet presenteres i hvert nr. av TOTn evt at det lages 

flyveblad til hver gruppe som kan deles ut.  

Tiri: Gjennomført hengekøyetur til Asdøljuvet med 9 deltakere. Planmøte neste uke. 

Ønsker å følge opp elever på Bakkenteigen og gjøre de oppmerksomme på vårt tilbud. 

Jan Otto: Startet sesongen 14/8 med 68 deltakere til Hvasser. Høsttur til Guriset, kun en 

ledig plass igjen. Eldste deltaker 87 år.  

Niels: Ikke fått svar på forespørsel til Havpadlere eller kysthytte. 

Skal delta på møte for reiselivsnæringen, i regi av kommunen. 

 

Anne-Lene/kontoret: 

Ulf har ferie hele august, og det medfører ekstra arbeid meg.  

Stort trøkk av kunder i sommer som kjøper kart, medlemskap, artikler og trenger turtips, 

og mange henvendelser på mail. 

 

Startet opp Dugnadstreff tirsdag 13.8.Kom 7 personer, 4 av dem var nye som ønsket å 

bidra. Disse følges opp. 

 

Kanohenger med 8 kanoer, 16 vester og årer blir levert og plassert hos Lorents uke 34. 

Trenger plass for vinterlagring? Det bør lages et skjema til leietaker med krav om å levere 

dem rene, tørre og i stand etter bruk, dette må sjekkes jevnlig etter utleie. Ha depositum på 

utleien. 

 

Kart og kompass kurs arrangeres 12. oktober med kursholder Pål Eirik Johansen. Kurset er 

åpent for alle i DNT.  

 

Kartlegging av friluftsområder i Larvik kommune, onsdag 7.8. Da hverken Ulf, Edvar, 

Helga, Tom, Arvid eller jeg kunne, stilte Roar Marthinsen. Han kjenner området og er 

hyttetilsyn på Hoggerstua/Hannevold. 
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62/19 EVENTUELT: 

Kystsatsning/Karlsvika Naturskole: 

Edvar Ståle Otterstrøm har kontaktet Magnus Martin i Tønsberg kommune og informert 

om at vi kan være interessert i Karlsvika Naturskole. 

 

TFH møte/styremøte: 

Dato for TFH møte var satt til 28 november og styremøte 5 desember? Karlsvik gård 

hadde dobbeltbooket 28.11. og lurte på om vi kunne bytte dato. 

Det var greit for styret.  

 

Høstmøte:  

Avslutning for Turpass sesongen og samling for alle medlemmer.  Dato 14 november.  

Live H. Pedersen trengte innspill på foredragsholdere: Trude Myhre, Torgeir Wittersøe 

Scanke, Jan Grønseth foreslås. Live følger opp dette.  

 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 20.00 

 

Neste møte er torsdag 12. september. 

 

  

 


