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Leder Erik Syvertsen
Nestleder Eirik Reinnel
Sekretær Ole Kr. Trana
Kasserer Terje Krokdal
Styremedlem Beate Mustorp
Styremedlem Svein Bromander
Varamedlem Jørgen Eliassen
Varamedlem Ole Morten Berg

Styremøter
Det har i løpet av 2017 blitt avholdt fem styremøter.
Stupet
Det ble på Generalforsamlingen (GF) i 2017, vedtatt at vi skulle opprette en stiftelse i
forbindelse med at vi, sammen med Tronvik Vel, skulle overta leieansvaret for Stupet. I
tillegg skulle vi sette av 50.000 kroner til stiftelsen. Den samme summen er overført fra
Tronvik Vel. For orden skyld, kan vi nå informere om at Stupet er overtatt, men at stiftelse er
byttet ut med forening. Foreningen Stupet er registrert i Brønnøysundregistret og vi er nå i
gang med å jobbe ut en plan for rehabilitering av bygget innvendig.
Majaparken
Parken er nå så å si ferdig. Det som gjenstår er oppføring av noen nye
aktivitet/treningsapparater. Det er bestilt og vil bli oppført når vinteren er over.
Petaquebanen er mye brukt og parken er oppgradert til å bli en liten perle i nabolaget nær
Refsnesstranden.
Allaktivitetsplassen
I løpet av sist sommer ble det planlagte klatretårnet montert. Til barnas store glede. Det som
gjenstår er planering i området rundt stativet. Det blir utført til sommeren. Når det gjelder
skøytebanen, har noen av oss stått på for å sørge for en best mulig isflate. Det har til tider
vist seg, mer komplisert enn ønskelig. Vi har derfor et ønske om å gå til innkjøp av en liten

traktor, med skjær og mulig gressklipper. Dette vil gjøre det mulig å ha en flott isflate større
deler av vinteren. (se budsjett)
Dugnad
I år, som i fjør, ble det kalt inn til felles dugnad på strendene på Refsnes. Denne gangen noe
mer uformelt. I tillegg til strender, ble det klippet og ryddet ved akebakken og rundt
ballbingen.
Gaver
Det ble, som tidligere år, gitt 3000 kroner til 17. mai komiteen på Refsnes skole. I tillegg til
1000 kroner til dugnadsgjengen ved Refsnes barnehage.
Året sett under ett, har vært overkommelig med oppgaver for styret, men vi ser at Stupet vil
kreve mye av oss. Det vil bli behov for dugnadshjelp fra flere av dere i tiden fremover. Vi
håper dere ser nytten av å bidra til fellesskapet.

