Årsberetning zOLg for Hamresandens Venner
Innledning
Foreningens navn er Hamresandens Venner og ble stiftet 5. juli 2017, er selveiende
og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Formål
Hamresandens Venner har som formål å arbeide for å ivareta og videreutvikle
Hamresanden som et attraktivt frilufts- og turområde for sine medlemmer og
lokalbefolkningen for øvrig.

Styrets sammensetning
Leder: Glenn Kjevik
Nestleder: Bernt A Liland
Styremedlem: Karin Lømsland
Styremedlem: Reidun Helland
Styremedlem: Tove Sakariassen
Regnskap: Thom Birger Sannes

Monehaven 28
Hamresandveien 110
Småslettene 56
Grovikveien 25
Solliveien 18
Hamresandveien 154

Styrets arbeid
Styret har hatt 4 styremøter i 2019. I tillegg har medlemmene i styret benyttet en
egen Facebook side for kommunikasjon mellom styremøtene. Foruten 2 møter med
Parkvesenet har styret jevnlig kontakt via mail og telefon.
Medlemmer og venner på Facebook (FB)
Hamresandens venner hadde 388 betalende medlemmer 12019, som er 69 flere enn
forrige år. Det har vært en liten økning i antall venner på FB og har i perioden Iigget
på omkring2400. Gledelig er at veldig mange er svært aktiv med bilder og
kommentarer. Det har vært noen forsøk med kommersielle innlegg på vår FB-side,
men disse blir slettet.
Vaffelbua
Hamresanden Venner hadde som formål å holde åpent hver søndag mellom 11 og
15 hele året, unntatt ferietiden i perioden mellom 15. juni og 15. august. På grunn av
dårlig vær har vaffelbua vært stengt 4 ganger. Til å drifte vaffelbua har vi hatt 25
frivillige som har jobbet dugnad.
Etter en hyggelig henvendelse fra Lions ble vaffelbua også åpnet en ettermiddag.

Grillhytta
Etter at <<Vennskapsbua>> sto ferdig i slutten av februar har den vært daglig i bruk,
morgen som kveld, i all slags vær. Dessverre ble det gjort en del hærverk, ved å
bruke innvendig kledning og spiler fra benkene som brensel.

Dugnad
Stranda har jevnlig vært ryddet for drivgods og annet søppel. Det er gledelig å se at
mange, store som små, tar med søppel langs stiene og kaster i dunkene.
En takk til Olav Martin Sørli som utbedret stien frem til bussholdeplassen

Årsberetning 2019 for Hamresandens Venner
Anskaffelser
Tidlig på vinteren 2019 ble det anskaffet en solid snøfreser til ATVen da det viste seg
at brøyteskjæret ble for spinkelt for å holde stiene snøfri. (Etter det har vi ikke hatt
behov for snørydding). Det ble innkjøpt og utplassert 2 benker med bord og 6
sørlandsbenker. TilVaffelbua ble det kjøpt inn nytt kjøkken, som ble montert på
dugnad.

Andre aktiviteter
I tillegg til aktiviteter som natursti og nyttårsbadet, har vi sammen med Toppdølen
Fiskeklubb gjennomført fiskekonkurranse, og en historisk vandring og opprusting av
Tingringen sammen med Tveit Historielag.
Søndag 20. oktober støttet vi TV aksjonen ved å gi hele dagens omsetning til
aksjonen.
At vårt arbeid ble satt pris på forsto vi da Foreningen Ryen Grendehus tildelte
Kulturprisen i Tveit til Hamresandens Venner.

Sponsorer
Vi vil rette en takk til alle våre samarbeidspartnere, både de som sponset oss med
antrekk og på annen måte hjelper oss i arbeidet med å ruste opp Hamresanden.
Vi har også en stor gruppe på 44 sponsorer som gjennom Norsk Tipping støttet oss
via grasrotandelen.
De bedrifter som støtter vårt arbeid finnes på vår hjemmeside;
www. ham resandensve n ner. no

Samarbeid
Vi har en god dialog med Parkvesenet og våre synspunkter blir hørt, selv om ikke alt
vi ønsker lar seg realisere på kort sikt. Vi har god kommunikasjon med Hamre Vel og
flere andre foreninger i Tveit, og håper alle vil være med å bidra til å gjøre
Hamresanden til et enda bedre frilufts- og rekreasjonsområde.
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