
Årsberetning for 2019 - Snipetorp og omegn vel  

 

 

 

 

1. Styret 2019  

 

Styret har i 2019 bestått av følgende personer:  

         

Anette Storli Andersen, leder 

Cathrine Nygaard, styremedlem/nestleder 

Dagfinn Øksenholt, kasserer 

           

 

   

Signy Gjærum, styremedlem/sekretær 

Heidi Sørensen, styremedlem (fritatt) 

Camilla Volpe, styremedlem 

Jørgen Bergsli, varamedlem 

Knut Blekkan, varamedlem (fritatt) 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2019. I tillegg er det 

holdt flere arbeidsmøter i forbindelse med 

Snipetorpmarken, disse er ikke referert.   

 

  

2. Revisorer  

  Øystein Midjås og Marie Bergsli  

3. Valgkomité  

  Marie Bergsli – leder, Jan Lid og Snorre Knudsen  

4. Medlemmer  

      Antall huseiere er 68 (2018:70) og antall leietakere er 6 (2018:6). 

Kontingenten er kr 150,- for huseiere og kr 100,- for leietakere.  

5. Aktiviteter i regi av velforeningen  

5.1 Snipetorpmarken 2019  

Snipetorpmarken ble arrangert søndag 01.09.2019. Snipetorpmarken er 

befestet som Skiens største 1-dags arrangement med handel fra 

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

støttet kulturprogrammet med kr. 20 000. Marken var dårligere besøkt 

enn i 2018. Antall utstillere var langt flere enn i 2018, det var hele 128 

påmeldte utstillere, 16 meldte forfall. De fleste forfall kom sent på lørdag 

kveld pga dårlig værmelding for søndagen. Tor Arnesen Scheen holdt 

åpningstalen. Boden til Ingvild Halvorsli og Marian Aspaas ble kåret til 

beste stand.  

Omsetningen var kr. 198 274,- mot kr 201 410,- i  2018, med et 

overskudd på kr. 78 839.- mot et overskudd på kr. 61 330 i 2018.  

 

På grunn av terrorfare og nye sikkerhetskrav for store 

publikumsarrangement, var det utstrakt dialog med politiet om sikkerhet 

og sperring. 

Rundt 70 frivillige deltok under marken. Alle frivillige var invitert til middag 

på Kesar 3. september som takk for innsatsen. 28 deltok.  

I tillegg stilte Skien Orienteringsklubb med 4 personer som hjalp til med 

opprydding/ vasking. Tyrilistiftelsen stilte med 5 personer som hjalp til på 

kjøkkenet og levering av varer til utsalgsstedene. 

Det krever fortsatt stor innsats å rekruttere mange nok frivillige til alle 

oppgavene som skal løses for å kunne avvikle Snipetorpmarken i sin 

nåværende form.  

5.2 Møter/arrangement 2019  

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

med 16 medlemmer til stede. Det var servering av pizza og mineralvann.  

Det er utført medlemsverving og rekruttering av frivilling, husbesøk og 

stand ved 2 matsentre den 17.08, KIWI Frogner og SPAR Toppen. 



5.3 Snipetorpprisen  

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

Snipetorpmarken.   

      Snipetorpprisen ble i 2019 tildelt Cato Thomassen og Snorre Knudsen.  

Prisen var hederlig omtale, blomster og en Ibsen-bokstøtte fra Ulefoss.  

5.4 Informasjon  

      Velforeningens nettsider www.snipetorp.no blir benyttet som 

informasjonskanal både til medlemmer i velforeningen, til publikum 

generelt og spesielt i kommunikasjonen med utstillerne på  

Snipetorpmarken. E-post adresse til velforeningen er: post@snipetorp.no. 

For å promotere Snipetorpmarken, er det opprettet en Facebook gruppe 

Snipetorpmarken og Instagram @snipetorpmarken.  

      Velforeningen utgir hvert år et informasjonsbladet 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  

  I samarbeid med kommunen settes blomsterampler ut på lyktestolpene. 

Kommunen har ansvar for planting og vanning av blomstene.  

Velforeningen betaler blomstene.  

5.6 Containere   

  To containere til hageavfall ble utplassert i velområdet i april, i 

Bratsberggata (Trekanten) og 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.   

5.8 Velets bod  

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

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

stor tilhenger som velets medlemmer kan låne. 

 

5.9 Trivsel i velområdet  

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

velområdet; gatelykter, skilt, søppeldunker, utlåns bod, blomster, 

containere.     

      

6.    Økonomi  

         Regnskapet viser et overskudd på kr. 35 584,-     

        Egenkapitalen per 31.12.2019 er på kr. 262 572,- 

    

        Vi viser ellers til regnskapet for 2019.  

 

 

          

         Skien, 6. februar 2020 

         Styret       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    


