STYRETS INNSTILLING TIL FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2021 INNSENDT AV
MEDLEMMER
1. Forslag fra Ole Morten Sivertsen og Liv Torill Ålien:
Sak 1. Benker med tak
Forslagets ordlyd:
"Det er få steder for store barn/ungdom å oppholde seg på Borre. Det er ønskelig med benker med
takoverbygg som kan være et samlingsted for litt større barn. Mulig plassering kan være på
lekeplassen. Slike benker kan også være et fint tilskudd for at voksne setter seg ned på lekeplassen
sammen med barna. Benkene vil også kunne benyttes ved f.eks bingo og andre arrangemeter. Andre
mulig plasseringer kan være ved kiosken eller ved eventuell ny lekeplass."
Styrets kommentar:
Styret er enig i at dette vil kunne være et fint tilskudd til plassen på Borre. Styret tenker at dette bør
være mulig å få gjennomført rimeligere enn prisoverslaget i forslaget fra Sivertsen og Ålien, bl.a.
ved å kontakte byggfaglinjer ved videregående skoler eller at deler gjøres på dugnad fra
byggkyndige medlemmer. Styret foreslår at det settes av kr 8 000,- i budsjettet til i første omgang
én slik benk.
Støtter forslaget.
Sak 2. Volleyballbane på stranda
Forslagets ordlyd:
"Det har tidligere vært sandvolleyballbane på stranda. Dette er en aktivitet mange kan være med
på, på tvers av alder. Dette ville vært en samlende aktivitet for både ungdom og voksne .
Benker i tilknytning til banen er også ønskelig.
Dette er et rimelig tiltak som kan aktivisere mange på plassen."
Styrets kommentar:
Styret tenker at dette er en fin utnyttelse av stranda, som for tiden også holdes godt vedlike av
plasskomiteen. Det er positivt med aktiviteter som bidrar til at stranden blir mer brukt, samt at det er
nødvendig med tiltak for de litt større barna.
Støtter forslaget.
Sak 3. Utvidelse/forbedring av lekeplass
Forslagets ordlyd:
"Til at Borre er en familiecamping er lekeplassen litt stusselig selv om det er gjort noen løft siste
årene. Å få en bedre lekeplass vil også være tiltrekkende for barnefamilier, både med tanke på faste
plasser og døgnplasser.
Det må snarest ses på muligheter for utvidelse, både av eksisterende lekeplass og eventuelt nytt
område. Område bak låven kan være et aktuelt areal.
Noen forslag:
*Hoppepute. (Et lang bedre alternativ enn trampoline da denne kan brukes av flere barn samtidig,
lufta kan fylles og slippes ut på ønsket tidspunkt).
*Vippehuske
*Vippedyr/-kjøretøy
* Flere husker. (Redehusker kan være et bedre alternativ da det er plass til flere barn samtidig)
* Det må prioriteres å få til litt mer lekeapparater som også fenger de større barna. (9/10 år og

oppover)."
Styrets kommentar:
Styret er ikke imot å finne nye lekeapparater til lekeplassen, men må se på
plassering/sikkerhetssoner om vi får plass til noe mer, før vi kan vedta dette. Styret ønsker i løpet av
sesongen 2121 se på muligheten for å utvide eksisterende lekeplass noe, dersom det er mulig, slik at
man får plass til mer på lekeplassen.
Styret støtter derimot ikke forslaget om hoppepute på nedsiden av låven. Utleieplassen på nedsiden
av låven genererer gode utleieinntekter for Borre. Basert å det økonomiske året vi legger bak oss,
ser vi at vi har behov for å ivareta de inntektsmulighetene vi har. Videre krever en hoppepute av den
foreslåtte størrelsen sikkerhetssone rundt, som det ikke er plass til på nedsiden av låven. Videre ser
styret at det vil bli vanskelig å ivareta sikkerheten til de som bruker hoppeputa, og vi er heller ikke
forsikret dersom vi pådrar oss ansvar ved en personskade. Styret tenker for øvrig at det vil bli
vanskelig å regulere hoppetid mellom store og små barn, da disse ikke kan hoppe samtidig av
sikkerhetsmessige årsaker, samt at en slik hoppepute vil kreve organisering og oppsyn med bruken.
Støtter ikke forslaget.
Forslag fra Sara Kaltrud Korsvold:
Styrehonorar til Sara Kaltrud Korsvold:
Forslagets ordlyd:
"Jeg har blitt gjort oppmerksom på at styret mener at jeg ikke skal få full utbetaling for året 2020,
grunnet at jeg da ikke fikk med meg de 3 siste månedene for dette året.
Tatt i betrakting at styret ikke hadde styre møte i desember og at det er en rolig periode for camping
på borre må jeg si meg uenig i sum og tankegang.
Jeg mener selv at jeg har gjort meg fortjent til i hvert fall 20 tusen, som sto som lønn tidligere år før
2020.
I 2020 var utbetaling på 25 tusen og det er det greit at jeg ikke får.
Jeg ble dessverre akutt lagt inn på sykehuset i oktober og var innlagt i totalt 2 måneder
sammenhengende, og jeg er fremdeles ikke frisk fra sykdommen.
Derfor har jeg måtte trekke meg fra styret i 2021, men jeg har jobbet mye de 9 resterende månedene
jeg ikke var syk.
Husk all den ekstra jobbingen som ble påkrevet på grunn av Korona situasjonen, og diverse pålegg
som kom fra sentralt hold.
Derfor synes jeg at det er rimelig at jeg skal belønnes med samme sum som andre styreledere før
meg."
Styrets kommentar:
Styret står ved sitt opprinnelige forslag til årsmøtet om honorar på kr 15 000,- til Korsvold.
Korsvold satt som styreleder i åtte måneder fra hun ble valgt til hun trakk seg i begynnelsen av
oktober 2020. Et styreverv er et frivillig verv, hvor man ikke får «sykelønn». Det er fast praksis i
avdelingen vår at styrehonorar ytes etterskuddsvis, basert på innsatsen det foregående året. Det må
således hensyntas at Korsvold trakk seg fra vervet etter åtte måneder, selv om det var forhold
utenfor hennes kontroll. Styret har lagt til grunn, basert på tidligere års honorarer, at styreleders
honorar ligger på kr 20 000,- i året. Vi har innstilt på at Korsvold skal få betalt for 9 måneder, altså
kr 15 000,-. Styret setter pris på den innsatsen som Korsvold har ytt i de åtte månedene hun satt som
styreleder, men bemerker for øvrig at heller ingen av de andre styremedlemmene har fått økt
kompensasjon for 2020 til tross for at koronapandemien har påført alle ekstra arbeid i 2020.
Støtter ikke forslaget.
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