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REFERAT FOR VELFORENINGENS ÅRSMØTE 10. MARS 2015   
 
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 21.15. Ca. 35 personer deltok på årsmøtet. 
 
Katja Winsjansen ønsket velkommen til møtet og ble også valgt til møteleder. Referent Tor Punsvik. 
 
Sak 1. Endringsforslag – rutiner for møteprotokoll/ årsmøtereferat. Styret ønsker å gå vekk fra tidligere 
prosedyre der to oppnevnte møtedeltakere etter møtet skulle underskrive/godkjenne referat/protokoll for 
årsmøtet. I stedet ønskes praksis der styret godkjenner referatet sjøl. Det var enstemmig tilslutning til 
følgende framtidige praksis: Utkast til årsmøtereferat legges ut på velforeningens nettsider i 2 uker før det 
vedtas. Dersom det kommer inn endringsforslag til referatet behandles det av styret før endelig vedtatt 
referat. 
 
Sak 2. Gjennomgang av årsberetning. Katja gjennomgikk årsberetningen som også ble utdelt til 
møtedeltakerne. Det var ingen merknader til årsberetningen, som legges som vedlegg til årsmøtereferatet på 
nettsidene 
 
Sak 3. Regnskap og nye betalingsrutiner 
Kasserer Rune Risdal presenterte regnskapet kort og enkelt. Utgiftene siste år beløp seg til leie av Zoar og 
Presthåla, samt til innkjøp knyttet til velforeningens arrangementer – til sammen vel kr. 5 000,-. Inntekter av 
medemskontingent gjorde at kassabeholdningen til velforeningen økte fra ca. kr. 22 000,- til ca. 28 000,- i 
løpet av året som gikk. Det ventes betydelige kostnader knyttet til tiltak i Presthåla – legging av mere duk og 
påføring sand.  
 
Sak 4. Valg til styret. Tidligere nettredaktør Thor Gunnar Elle meldte i høst ønske om å fratre, og fra nyttår 
overtok Øyvind Brennsæter rollen. Det forelå ikke forslag om endringer i styret til årsmøtet, og kom heller 
ikke benkeforslag om andre. Fra styret ble det ellers lagt vekt på at styret er helt avhengig av at engasjerte 
folk i bygda bistår med arbeid på enkelttemaer som trafikksikring, dugnader og gapahukarbeid.  
 
Sak 5. aktuelle saker: 

1. Ny innsats i Presthåla. Det tas sikte på at dugnaden gjennomføres første tirsdag i juni og detaljer 
kommer sammen med annen info i postkassene om første halvårs aktiviteter. Det tas sikte på å legge 
på mere duk og kjøre på 2-4 nye lass med sand. 
 

2. Informasjonsarbeidet, nettside og Facebook. Øyvind Brennsæter orienterte om oppgraderingene av 
nettsida og oppretting av egen Facebook-side. Vannverket har tidligere formidlet sin informasjon fra 
velforeningens nettside, og Øyvind har bedt vannverksstyret om å sanke med seg den gamle 
informasjonen som ligger der og få over på egen nettside. Det ble litt diskusjon om bruken av både 
Facebook og nettsida, og generell enighet om at begge har sine fortrinn og Øyvind så ikke 
dobbeltarbeidet som utfordrende. Det ble lagt stor vekt på at bilder av barn/folk ikke legges ut på 
Facebook sidene våre uten at dette er klarert med de det gjelder. 101 har så langt krysset av «like» på 
Facebooksida til Drangsholt og Grødum velforening. 

 
3. Arbeidet med skiløyper, løypekjøring og gapahuk. Rune Risdal har ledet arbeidet med å organisere 

avtaler med grunneierne på Drangsholt og Grødum siden av elva. Roald Johanson har snøskuter og 
velforeninga sporlegger, og løyper ble kjørt opp og brukt på jordene. Men det var for lite snø i 
skogen til å kjøre opp løyper der. Det ble spurt om muligheten for også å tilrettelegge for skiløyper 
på Sandnes og Fossesida og det tar styret opp på sitt første møte. 
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4. Turløypenettet til turløypegruppa i Tveit IL. Øyvind Brennsæter er sentral også i dette arbeidet og 
orienterte om det som var gjort i nærområdet siste året. Det er gjort mye rydding og skilting og på 
nettsidene til Tveit IL og turgruppas Facebook kan en følge både aktivitetene, tilbudene om 
dugnadsjobbing og kartene som kan lastes ned. Det ligger også mye historisk kunnskap om deler av 
løypenettet – bl.a. på strekningen gjennom Gabriel Scotts «rike» over til Høvåg.  
 

5. Trafikksikringsarbeidet - Innspill til Statens Vegvesen og arbeidet med Kristiansand og Birkenes 
kommunes sine trafikksikringsplaner. Tor Punsvik presenterte de viktigste punktene som 
velforeningen har påpekt i sine innspill til trafikksikringsplanene for begge kommunene, og i 
oppfølgingen av vedtatt trafikksikringsplan for Birkenes kommune. Både Statens Vegvesen og 
representanter fra de to kommunene har under befaring høsten 2011 erkjent den store trafikkfaren og 
behovet for tiltak. Hovedutfordringer i Kristiansand som ble påpekt var: 
 

• Strekningen ved Presthåla/ Zoar – med ønske om fartsreduksjon og veiskulder mot elva for gående. 
Nabo Mia bistår Tor i oppfølgingen overfor og befaring med Statens Vegvesen. 
 

• Området hvor Skilleveien møter riksveien – svært uoversiktlig og trafikkfarlig. Forslag om 
fartsdump med fotgjengerovergang over til busslomma sendes Statens Vegvesen. Innspill om 
opphøyd fortau vestfra til krysset er tidligere sendt Kristiansand kommune.  

 

• Området på begge sider av brofeste Fossebrua er veldig uoversiktlig og trafikkfarlig. Foruten de 
berørte beboerne i området er dette et krysningspunkt for barn på Foss som kommer med skolebuss 
fra Ve skole. For å bedre krysningsmulighetene her og redusere farten foreslås fartsdump med 
fotgjengerovergang fra busslomme til inngangen til hengebrua. Dette må tas med Statens Vegvesen. I 
tillegg er det ønskelig å få fjerna betongelementene som hindrer skikkelig snørydding mot brofestet 
og gjør adkomsten til riksveien farlig etter snøfall.   
 

• Bussnuplassen på Grødum er uoversiktlig og det er bl.a. behov for bedre belysning. I den vedtatte 
trafikksikringsplanen til Birkenes kommune er dette et tiltak som skal gjennomføres, likeså er det 
vedtatt at det skal opparbeides gangvei fra bussnuplassen til fylkesgrensa inne i bygda. Dette vil 
neppe bli prioritert i nær framtid med mindre det opprettholdes et trøkk fra velforeninga og beboerne 
på Grødum. I trafikksikringsplanen er det også forslått at fartsgrensa med 50 sone flyttes minst 100 
meter nordover langs riksveien, men dette er det Statens Vegvesen som avgjør. Dette må sammen 
med tiltakene ved Fossebrua tas opp med Statens Vegvesen og i med støtte fra kommunen. 
 

Sak 6. Tofdalselva – bruken i går, i dag og i morgen? 
Styret i velforeninga har til nå begrensa sitt engasjement ved elva til Presthåla, men ser at det kan være flere 
aktuelle aktiviteter som det kan være aktuelt å bidra med. Lokalhistoriker og innfødte Beint Foss er naturlig 
å invitere til å fortelle om gårsdagens bruk av Tofsdalselva og Nedre Tovdalsevla Fiskelag har et stort 
engasjement i laksefiske og leder Jørgen Birkenes stilte for til å presentere deres arbeid, resultater og mål. 
 

• Historisk bruk av Tofdalselva. Beint ga en god presentasjon som favnet tømmerfløtinga som 
varte fram til rundt 1960 og til tross for at flere elver i landsdelen er større fløta denne mest 
tømmer på grunn av de store skogressursene langs vassdraget. Kraftproduksjon var neste tema, 
og det er ved Herefoss og i sidevassdraget Uldalsvassdraget de 5 kraftverkene befinner seg – sjøl 
om kun den første går kontinuerlig. Historiske bilder fra tømmerdrifta. ble vist og det kan være 
aktuelt i samarbeid med Beint å lage en oppfølgende sak på nettsidene til velet. Elva hadde stor 
betydning som transportåre, ikke minst for melkeleveransene fra bygdene i dalen. Laksefisket var 
i historisk tid sentral, særlig for herregården på Boen som hadde rettighetene fossen. 
 

• Laksefiske i dag og i morgen. Jørgen ga en god presentasjon av hvordan arbeid med 
organisering av rettighetshavere, kalking og utsetting av fisk (fra Storelva) tok til midt på 1990 
tallet før fisket ble åpnet for ca. 10 år siden. Fiskeresultater de enkelte år ble vist, og alle 
inntekter tilbakeføres til tiltak. Laksetrappa i Boenfossen fungerer godt, og likeså «fella» ed 
kamera som forteller hvor mye fisk som går opp. Mellom 5 og 10 % av fisken som går opp fiskes 
og elva har de siste åra nådd gytebestandsmålet.   

 
 



 
De viktigste utfordringene for fiskelaget har vært: 

 
o Manglende engasjement hos rettighetshaverne. 
o Tidvis lav vannføring, beskjeden oppgang og manglende fangster. 
o For liten interesse for fisket, sjøl om både lokalitetene og opplegget får mye skryt av 

Norske Lakseelver.  
      
Fiskelaget bidrar med tilskudd til tilrettelegging i form av rydding av trær og bygging av gapahuker 
og lignende. For velforeninga kan dette være aktuelle samarbeidsområder. Kan tilrettelegging for 
fisking, opphold og ildsted være aktuelt på Sandnesholmen. Drøftes i styret og må i så fall avklares 
med grunneier. 
 

• Aktuelle aktivitetstilbud i/ved elva i regi av velforeninga? Tor nevnte kort at både Leif Tore og 
han sjøl var flittige kajakkpadlere på elva og at det fantes kajakker til låns om noen hadde ønske 
om å slå følge. De som kan tenke seg å bli invitert med og eventuelt delta på felles padleturer kan 
kontakte Leif Tore Strandbakken eller Tor Punsvik.  

 
Takk for et av de beste og lengste årsmøtene sekretæren kan minnes! 
sekreTor 
 
 


