
ÅRSMØTE I TEIE VEL  28.01.09

1. Reidar Gotteberg ønsket velkommen

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Ingen innvendinger.

3. Gikk gjennom årsberetningen for 2008. 

Reguleringsplan 92-1 og 92-2:

Det ble fra salen stilt spørsmål rundt videre prosess med reguleringsplaner 92-1 og 92-2. 
Reidar redegjorde for dette. Vi ønsker fortsatt fokus på disse sakene og ønsker å være 
delaktig i de prosesser som nå foregår. 

Rosahaugparken:

Det ble uttrykt bekymring for at dammene i parken gror mer og er igjen. Vi kontakter 
kommunen med en forespørsel om vedlikehold av disse,

Det ble også fremmet ønske om innkjøring forbudt skilt på sydsiden av parken. Det er flere 
som parkerer bilen ved dammene her (for eksempel ved bryllupsfotografering) og bakken 
har stadig stygge spor og groper her. 

Det ble notert ønske om flere benker på Rosanesstranden og dette tas med i videre arbeid 
med å utvikle området dette området.

Teieskogen:

Det ble fra salen fremmet ønske om at skogen ble ryddet etter skogsrydding. Det ligger 
flere steder igjen store mengder kvist og stammer og dette gjør selve skogen 
ufremkommelig om man ønsker å bevege seg utenfor stiene.  

Teie vel har hatt et ønske om å revitalisere naturstien i Teieskogen, samt sette ut et par 
benker. Vi har etter gjentatte forespørsler til kommunen ikke fått noen tilbakemeldinger på 
dette. 

Fra salen kom det skryt for vel preparerte skiløyper. Det er mange som benytter denne 
løypa og man er svært glad for den jobben som er nedlagt i å holde løypenettet vedlike.

Det ble uttrykt bekymring for hoppbakken slik den står per i dag. Den bør rives eller 
oppgraderes. Vi tar dette opp med kommunen.

4. Hjemmesidene:
Vi oppdaterer disse jevnlig og tar gjerne imot tips og tilbakemeldinger. Det er ønske om å 
knytte Teie`s historie opp til disse sidene, så om noen har gamle bilder eller lignende som 
vi kan bruke tar vi gjerne imot dette.



5. Regnskap:
Ingen kommentarer.

6. Planer for 2009:
Vi i Teie vel ønsker å fortsette arbeidet for et helhetlig planarbeid for Teie sentrum. Vi 
ønsker å være beboernes talerør og tar gjerne imot innspill i vårt arbeid.

7. Valg av styre:
Henrik Lien ønsker å gå ut av styret. Birger Schjøtt, Reidar Gotteberg, Benedicte 
Heyerdahl og Nina Havn fortsetter. 
Vi har to som har sagt seg villig til å bli med, Jørn Solberg og Mikkel Lauritzen. Vi ønsker 
også å få med en aktiv person til. Vedkommende ønsker å tenke litt på det, men gir snarlig 
tilbakemelding.

8. Innkommende saker:
Det var litt diskusjon rundt kontingenten. Det er ikke mange som betaler og man har 
forsøkt forskjellige innfallsvinkler for å løse dette. I år ble det sendt ut innkalling til årsmøtet 
med oppfordring om å innbetale kr 200 (for 2 år) til Teie vel sin konto. Det kom også et 
innspill om at man kan ha tvungen medlemsavgift, altså de som betaler er medlemmer. Vi 
undersøker litt hva andre velforeninger gjør og følger dette opp videre. 
Vi undersøker også muligheten for å registrere Teie vel i Frivillghetsregisteret slik at man 
kan blir tilgodesett med tippemidler.

Teie vel fikk skryt for synlighet og engasjement i året som var gått.

Det møtte 21 personer.
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