Årsberetning for 2018 - Snipetorp og omegn vel

hadde god omsetning. Det var 114 påmeldte utstillere, 7 meldte forfall.
Boden til Ullveig ble kåret til beste stand.

1. Styret 2018
Styret har i 2018 bestått av følgende personer:

Omsetningen var kr. 201 410,- mot kr 165 304 i 2017, med et overskudd
på kr. 61 330.- mot et overskudd på kr. 67 024 i 2017.

Anette Storli Andersen

styreleder

Dagfinn Øksenholt

kasserer, web- ansvarlig

Det var avisoppslag og radioinnslag på våren om at marken ikke var

Cathrine Nygaard

nestleder

nedlagt likevel, men det var vanskeligere å få forhåndsomtale av selve

Thor Øistein Eriksen

styremedlem

marken. NRK og Radio Grenland hadde innslag om marken i forkant, og

Thove Marie Johansen

styremedlem

TA hadde oppslag og bildeserie i etterkant. Tilbakemeldingene er at

Signy Gjærum

varamedlem, sekretær

innholdet i marken bare er interessant for avisene hvis det er noe nytt å

Camilla Volpe

varamedlem

fortelle om.

Karianne V.T.Andersen

kasserer og velets representant i Bratsberg
lokalutvalg. Fratrådte vervene i april.

På grunn av terrorfare og nye sikkerhetskrav for store
publikumsarrangement, var det utstrakt dialog med politiet om sikkerhet

Det har vært avholdt 8 styremøter i 2018. I tillegg er det holdt noen

og sperring. For en eventuell marken i 2019 vil det bli stilt krav om at det

arbeidsmøter i forbindelse med Snipetorpmarken, disse er ikke referert.

finnes en sikkerhetsplan.

Styret har også hatt sommeravslutning og juleavslutning.
69 frivillige deltok under marken. Alle frivillige var invitert til middag på
2.

3.

Revisorer

Tollboden 30. august som takk for innsatsen. 34 deltok, 10 fra Storm, 5

Øystein Midjås og Marie Bergsli

fra Tyrilistiftelsen.

Valgkomité

I tillegg stilte Storm med 10 personer som hjalp til med opprydding/

Marie Bergsli – leder, Jan Lid og Snorre Knudsen

vasking. Det meste av overskuddsmaten ble gitt til Storm som takk for
innsatsen. Tyrilistiftelsen stilte med 5 personer. Samarbeidet med Storm

4.

Medlemmer

og Tyrilistiftelsen er meget vellykket og ønskes videreført.

Antall huseiere er 70 (2017: 80) og antall leietakere er 6 (2017:7).
Kontingenten er kr 150 for huseiere og kr 100 for leietakere.

Det krever fortsatt stor innsats å rekruttere mange nok frivillige til alle
oppgavene som skal løses for å kunne avvikle Snipetorpmarken i sin

5.

Aktiviteter i regi av velforeningen

nåværende form.

5.1 Snipetorpmarken 2018
Snipetorpmarken ble arrangert søndag 26.8.2018. Snipetorpmarken er
befestet som Skiens største 1-dags arrangement med handel fra

5.2 Medlemsarrangement 2018

innholdsrike boder og med et variert og godt kulturtilbud. Skien kommune

Den 26. februar ble det avholdt årsmøte i velforeningen på Bloms Minde

støttet kulturprogrammet med kr. 20 000. Marken var godt besøkt og

med 24 medlemmer til stede. Det var servering av pizza og mineralvann.

5.3 Snipetorpprisen

5.8 Velets bod

Snipetorp og omegn vel har innstiftet en pris som hvert år skal deles ut på

Velets bod ved Bloms Minde er velutstyrt med hageredskaper, stoler, bord,

Snipetorpmarken. Prisen går til en person eller husstand som har

griller, telt etc. Utstyr blir lånt ut til velets medlemmer. Velet eier en stor

bemerket seg gjennom å bidra til et forskjønnet nærmiljø.

tilhenger som velets medlemmer kan låne.

Snipetorpprisen ble i 2018 tildelt Marie Bergsli for sin store og langvarige

Dagfinn Øksenholt er kontaktperson ved utlån.

innsats for Snipetorpmarken og velforeningen.Prisen var hederlig omtale,
blomster og en Ibsen-bokstøtte fra Ulefos.

5.9 Trivsel i velområdet
Inntektene fra Snipetorpmarken skal brukes til tiltak for å skape trivsel i

5.4 Informasjon

velområdet; gatelykter, skilt, søppeldunker, utlånsbod, blomster,

Velforeningens nettsider www.snipetorp.no blir benyttet som

containere etc.

informasjonskanal både til medlemmer i velforeningen, til publikum

I 2018 ble det brukt kr.10.000,- i et spleiselag med Kleiva og omegn

g e n e r e l t o g s p e s i e l t i ko m m u n i k a s j o n e n m e d u t s t i l l e r n e p å

pensjonistforening for å pusse opp kjøkkenet på Bloms Minde.

Snipetorpmarken. E-post adresse til velforeningen er: post@snipetorp.no.
For å promotere Snipetorpmarken, er det opprettet en Facebookgruppe

5.10 Deltagelse på eksterne møter

Snipetorpmarken og instagram @snipetorpmarken.

Anette Storli Andersen deltok på informasjonsmøte om byggeprosjektet i
Snipetorplia.

Velforeningen utgir hvert år et informasjonsblad ”Snipetorpposten”, denne
blir postkassedistribuert til alle i velområdet primo april.
Informasjon om arrangement, årsmøte etc. blir distribuert i postkassene
til alle beboere i velområdet.
5.5 Blomsterampler

6.

Økonomi
Regnskapet viser et underskudd på kr. 13 514,Budsjettert underskudd på kr. 62 000,-.
Snipetorpmarkedet 2018 var ikke budsjettert i budsjett 2018
Egenkapitalen per 31.12.2018 var på kr. 226 991.

I samarbeid med kommunen settes blomsterampler ut på lyktestolpene.
Kommunen har ansvar for planting og vanning av blomstene.

Vi viser forøvrig til regnskapet for 2018.

Velforeningen betaler blomstene.
5.6 Containere
Tre containere til hageavfall ble utplassert i velområdet i april, i

Snipetorp, februar 2019

Bratsberggata (Trekanten), ved lekeplassen i Øvre Skotlandsvei samt i
Søndre Fjellgate. Dette er et populært tilbud som benyttes flittig.
5.7 Gatelyktene
Styret har nå fått godt samarbeid med Skagerak Elektro. Feil og mangler
ved gatelyktene blir reparert.
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