
DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 
Ved leder Katja Winsjansen og avtroppende sekretær Tor Punsvik 

kw@avigo.no & torpunsvik@gmail.com 
 

REFERAT FOR VELFORENINGENS ÅRSMØTE 10. MARS 2016  
 

Invitasjon til årsmøtet var lagt ut i alle bygdas postkasser ca. 4 uker før årsmøtet, som ble holdt i Zoar 

bedehus mellom kl. 18.00 og 20.45. 21 personer deltok på årsmøtet. 
 

Katja Winsjansen ønsket velkommen til møtet, spesielt til nærmiljøkonsulent Terje Askildsen i Kristiansand 

kommune.  
 

Sak 1. Gjennomgang av årsberetning. Tor Punsvik gjennomgikk årsberetningen som også ble utdelt til 

møtedeltakerne. Det var ingen merknader til årsberetningen, som legges som vedlegg til årsmøtereferatet på 

nettsidene. 
 

Sak 2. Regnskap og nye betalingsrutiner 

Kasserer Rune Risdal presenterte regnskapet kort og enkelt. 68 betalende medlemmer siste år, en vekst på 8 

personer siden i fjor. Velforeningen har hatt lite utgifter siste året, og har vel kr. 37 000,- i pluss på kontoen. 

Det skulle vært investert i sand til Presthola sist sommer, men grunnet høy vannføring i den aktuelle tida ble 

dette utsatt.  Eierskiftet i vinter gjør at det nå virker lite aktuelt å opparbeide ny strand oppover elva, men 

heller oppruste tidligere brukt område. Den potensielle medlemsmassen er vel dobbelt så stor som dagens, 

og det er et mål å øke oppslutningen. Men det er også et mål å få satt de økonomiske midlene foreningen rår 

over ut i praktiske tiltak.  
 

Sak 3. Valg til styret. Cindy Hauane gikk ut av styret før forrige årsmøte, og sekretær Tor Punsvik går ut 

ved dette årsmøtet. Mia Heilberg ble valgt til nytt styremedlem og nyinnflyttede Lars Lunde ble valgt til ny 

sekretær. De hadde sagt seg villige i forkant og det ble ikke fremmet motkandidater. Det oppfordres til at 

folk stiller opp og bistår styret, da det gjerne er begrenset kapasitet hos medlemmene i styret som kan 

hemme aktiviteten velforeninga ønsker å fremme.  
 

Sak 4. Aktuelle saker: 

1. Arbeidet med ski- og turløyper. Rune Risdal orienterte. Det er gjort avtale med rettighetshaverne om 

løypekjøring og Roald Johansson har støtt for skuterkjøring med velet løypelegger. Både i fjor og i 

vinter er det kjørt løyper på jordene, og i år også kjørt løyper til Drangsholtvann og Hessvann. Det er 

ikke kjørt løyper i skogen, og det er har tidligere bl.a. strandet på manglende avtale med en skogeier 

som ikke lenger har tilhold her. Det må imidlertid gjøres et betydelig ryddearbeid om skuteren skal 

komme seg fram i den aktuelle skogstraseen og deler av området er sterkt preget av omfattende hogst 

de seinere åra. Det kan imidlertid være aktuelt å samarbeide med turgruppa i Tveit IL om helårsløype 

på deler av den samme traseen.  
 

2. Nettsidearbeidet 
Redaktør Øyvind Brennsæter orienterte om bruken av nettsidene, og særlig Facebook-sida som 

eksempelvis hadde fungert veldig bra da det på kort varsel ble mobilisert 100 deltakere på ski- og 

akedagen tidligere i vinter. Det har også blitt lagt ut mye foto i albumet fra arrangementer og bygda 

siste året.   
 

3. Trafikksikringsarbeidet. Tor Punsvik orienterte om innsatsen på dette området siste året, som har 

vært et sentralt arbeidsområde for velforeninga ble stiftet tidlig på 1990-tallet. I fjor vinter ble det 

sendt innspill til begge kommunenes trafikksikringsplaner. Dessuten ble det det rettet skriftlige 

henvendelser til Statens Vegvesen i både Aust- og Vest-Agder i mars 2015 hvor både fartsdumper og 

forlengelser av 50-soner var sentrale tiltak foreslått. Nær et år etter kom svaret fra Statens Vegvesen 

som var avvisende på alle punkter. Det mest sentrale temaet å forfølge i trafikksikringsarbeidet for 

velet synes nå å være tilkomsten til Presthåla, som både er farlig og begrenser interessen for å utvikle 

området som oppholds- og lekeområde. Det bør foretas en befaring med ingeniørvesenet i 

Kristiansand kommune, og gjerne i lag med nærmiljøkonsulenten, for å drøfte hvordan en kan sikre 
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tilkomsten til Presthåla bedre enn i dag. Et aktuelt tiltak er å lage en skulder på elvesida av veien fra 

Zoar og til nedgang Presthåla, gjerne med en fender som skille mot veien.  
 

4. Arbeidet i Presthåla i år. Katja Winsjansen innledet med å si at med eierskiftet i Presthåla er 

mulighetene for opparbeiding bedret. Det tas sikte på å kjøre på flere lass med sand i sommer, den 

vanlige dugnaden tidlig i juni og St. Hans-feiring som tidligere år. 
 

Sak 5. Nærmiljøtiltak – begrensinger og muligheter.  

Nærmiljøkonsulent Terje Askildsen har 40 års erfaring med nærmiljøtiltak som ansatt i parkvesenet i 

Kristiansand kommune. Han disponerer en tilskuddsordning, som har søknadsfrist 1. mars – og som dermed 

er uaktuell for inneværende år. Terje hadde med mye aktuelle skriftlige tips og veiledere som ble overlevert 

redaktøren, slik at (deler av) dette kunne gjøres tilgjengelig på nettsidene til velet ved behov. Han erkjente at 

han var mindre i kontakt med de ytre deler av kommunen, da de hadde veldig mange leke- og 

oppholdsplasser mer sentralt som kommunen hadde et direkte tilsynsansvar for. I tillegg finnes det i hele 

kommunen til sammen ca. 1000 sandlekeplasser som beboerne selv (velforeningene!) skal ha tilsyn med og 

vedlikeholde. Dette store antallet skyldes krav om bygging av slike ved all ny regulering/utbygging – i 

motsetning til Drangsholt, som ikke har hatt slike byggefelter av nyere tid. Terje orienterte om de ulike typer 

tiltak – fra svært lokale sandkassetiltak/møteplasser, via kvartalslekeplasser m/ løkker, til nærmiljøparker m/ 

kunstgressbane, som gjerne var knyttet til skolegårdene. Han så for seg tre ulike satsinger i vårt område: 
 

a) Videreutvikling av Presthåla med huske, bord m/ benker, kanskje en gapahuk, grill og lignende. Det 

kan være aktuelt å inngå driftsavtale med kommunen for ‘anlegget’ vårt i Presthåla – det gjør det 

enklere å utløse tilskudd, men krever regelmessig tilsyn og at apparater holder forsvarlig standard. 

Dermed vil også velforeningen automatisk bli medlem i Norges Velforbund, parkvesenet betaler den 

årlige medlemsavgiften. Innbakt i denne avgiften ligger en forsikringsordning, hvor velet er forsikret 

mot ulykker på møte-/lekeplassen og under dugnadsarbeid i velets regi.  

Tilgang til toalett er en begrensning for bruk av Presthåla. Kommunen kan nok være behjelpelig med 

(bidrag til?) anskaffelse, men Terje trodde det ville være vanskelig å få kommunen til å ta ansvar for 

tømming. Bør sjekkes ut. En solid, åpen og tung grill av typen HAGS, som kommunen tenker å 

bruke i elveparken, kommer på ca. 18 tusen kroner, og bør vurderes av oss også.  
 

b) Anlegge gapahuk eller lavvo inne i skogen knyttet til løypenett. Det har vært en flerårig tanke å få på 

plass en gapahuk ved Pirketjønn, i tilknytning til et løypenett. Kanskje mer aktuelt å kjøpe inn halv- 

eller helferdig enn å snekre fra bunnen som på Falkodden siden kapasiteten til styret er begrensa og 

det viser seg vanskelig å mobilisere andre. (parkvesenet har enkle byggetegninger ved behov) Spør 

gjerne også A-3 ressurs på Vennesla om pristilbud. 
 

c) Å få et oppholds- og lekeområde sentralt i bygda. Terje var med Rune og Tor fra styret på en 

befaring et par år tilbake med dette formålet, og erkjente at det alltid vil være en utfordring når det 

blir tale om å omdisponere innmark. Velet ble oppfordret til å fortsette søket etter egna areal, og hvis 

vi er i tvil, bør kommunens jordbrukskonsulent trekkes med på befaring.  
 

Et sentral tema var hvilket sikkerhetsrisiko velforeningen påtar seg ved å anlegge lekeapparater. Terje var 

klar på at forutsetningene for at velforeningen skulle være på den sikre siden var at velforeningen; 

-  ikke sjøl står for produksjonen av lekeapparater (eks. huske i tre), men velger solide apparater (kjøpt 

av godkjent produsent) som holder god standard 

- sjekker krav som stilles – eks. til fallunderlag for sklier og husker (40cm støtsand fra Rugsland) 

- sjekker at apparatene ikke har farlige punkter – Terje nevnte som eksempel noen sklier der både hår 

og anorakk-snor/deler av klær kan bli hengende igjen på toppen og sågar dødsfall har forekommet 

- har regelmessig tilsyn med apparatene gjennom sesongen, slik at ikke oppstår feil som kan forårsake 

skader 
 

Skulle det likevel oppstå skade, vil ikke velforeningen kunne lastes. Det blir da en forsikringssak, dersom 

velet har driftsavtale, foretar tilsyn/reparerer fortløpende, og fører ‘loggbok’ over hva som 

registreres/utbedres når. Når det gjaldt mulige tilskuddsordninger anbefalte Terje at velforeningen sjekker ut 

muligheter hos bl.a. Skillingsfondet eller Gjensidigestiftelsen. En del av tilskuddsordningene som er 

tilgjengelig betinger flerårige avtaler med grunneier. Også nærmiljø spillemidler kan være aktuelt å søke, 



dersom velet ønsker å bygge et anlegg for fysisk aktivitet (løkke, akebakke, ski-/turløype, basketbane, 

sandvolleybane osv…). Det kreves da 20 års tinglyst rett til bruk av det aktuelle arealet.  
 

Terje avsluttet med å si at det bare var å ta kontakt dersom vi ønsket mer informasjon, og han stilte gjerne 

opp dersom vi fikk en avtale med ingeniørvesenet om befaring ved og i Presthåla.  
 

Årsmøtet var svært takknemlig for Terjes deltakelse og god innspill! 

 

 

Sak 6. Drangsholt og nærområdene i riktig gammel tid.  

Tom Bjørn Regevik (TB) bor i bygda og jobber hos fylkeskonservatoren og er naturlig nok interessert i 

historie. TB tok oss med på en tidsreise langt tilbake og startet med funnet av Sol i Søgne i 1994, 

hodeskallen av en kvinne som var ca. 10 tusen år gammel. Seinere er også 3 andre hodeskaller fra samme tid 

funnet i samme område. Deretter beveget han seg til Hamresanden hvor det i forbindelse med nyere 

utgravinger er avdekt mye gammel aktivitet, både potteskår og øks. Dessuten er det mye som tyder på at 

Hamresanden fungerte som et begravelsessted som favnet langt utover det helt lokale.  

 

TB mente også at det var mye som tydet på at Tveit kirke var eldre enn det den offisielt eldste kirken i 

området, Oddernes. På Ve er det funnet gjenstander fra vikingetida, og også den eldste kjente 

bronsjealdergraven i området.  

 

Knarrestad var så langt det var mulig å komme med større skip oppover i elva, og TB mente navnsettingen 

skyldes at knorr var det gamle navnet på fraktbåter i området. Her finnes også nyere tids runeinskripsjoner.  

 

Når det gjelder Drangsholt og Grødum så mente TB at det trolig var mye som ikke var avdekket av den 

gamle historikken, da det stort sett av under matjorda mye av dette befinner seg. Han nevnte en historie fra 

noen år tilbake da ei dame på tur innover mot Havsyn hadde funnet en årelignende tresak på halvannet meter 

som hun kontaktet fylkeskonservatoren om. Det viste seg at den gjennom karbondatering (C 14) stammet var 

vikingetida. Dersom noen var interessert i å søke etter metallgjenstander så hadde TB en god metaldetektor 

som kunne lånes.  

 

Tom Bjørn ble takket for et interessant foredrag og dermed ble kvelden avsluttet av leder. 

 

 

 


