ÅRSMELDING 2019 - 2020 FOR LILLEHAVN VELFORENING
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Rune Strøm

leder

Terje Martinsen

kasserer

August Fjeldskår

styremedlem

Sissel Fjeldskår Grisledal

styremedlem og webansvarlig

Jorunn Andersen

styremedlem

Truls Lange – Nielsen

styremedlem

Helen Eie

sekretær

Styret har i løpet av det siste året hatt 2 formelle og et uformelt styremøte. I
tillegg har det ved behov vært skriftlig dialog via epost.

Styret har jobbet med følgende saker:
Plakat ved gjestebrygga
Styret v / Rune Strøm har hengt opp plakat ved gjestebrygga. Plakaten
oppfordrer gjester til å betale kr. 50 via VIPPS til Velforeningen pr. overnatting.
Hjertestarteren
Velforeningens hjertestarter er nå registrert i det offisielle hjertestarterregisteret.
Det blir ikke noe nytt kurs inneværende år på grunn av koronasituasjonen.
Trampoline
Styret ble på årsmøtet oppfordret til å vurdere å kjøpe inn en trampoline til bruk
for de minste barna. På grunn av Velforeningens økonomiske situasjon vurderes
dette som ikke aktuelt. I tillegg er det få egnede plasseringer av en ekstra
trampoline.
Trampolinen ble satt opp seinere enn normalt grunnet koronasituasjonen.

Medlemmer
I 2019 har 45 medlemmer betalt årskontingent i Lillehavn Velforening.

Aktiviteter
Lørdag 9. mai: Dugnad
Det var veldig god deltakelse i dugnaden. Akvariet og oppslagstavla ved
«Velplassen» ble malt. Sandkassen ble ryddet, og ugresset fjernet. Fellesarealer
ble ryddet og kostet. Med god arbeidsinnsats var det hele unnagjort på et par
timer. I etterkant var det servering av pølser og drikke. Hensynet til
koronasmitte ble ivaretatt.
Lørdag 20. juni: St. Hansfeiring
Feiringen kunne foregå på tilnærmet vanlig måte siden det få dager før ble tillatt
å samle 200 personer med en ansvarlig arrangør. Det ble ingen selvbetjening av
mat, og det var satt fram flasker med Antibac. Det ble oppfordret til å holde en
meters avstand i kø og ved bordplassering. Basaren med åresalg ble på grunn av
koronasituasjonen kun gjennomført en gang. Det hadde kommet inn mange
flotte gaver til basaren. Takk til alle som kom med gaver, stilte med vaffelrøre
og ellers bidro til en hyggelig samling! Ikke minst bidro Trond Løvsland med
flott trekkspillmusikk til allsangen. En stor takk til ham! August Fjeldskår
fortalte om Lillehavn i gamle dager, mens Helen og Svein hadde leker for barna
tilpasset koronasituasjonen. Det ble en hyggelig samling i strålende sommervær.

Lillehavn, 13. juli 2020

Helen Eie
sekretær

