REFERAT FRA ÅRSMØTE 4. november 2019.
"Hjertelig velkommen til årsmøtet. Det er et viktig møte for laget", sa leder Anne Berit Finden. Før
lagssaker og årsmøtesakene hadde vi minnestund for Jorunn Sundby, som døde i høst. Vi sang "Nærmere
deg min Gud", tente lys og hadde 1 minutts stillhet. Vi er takknemlig for innsatsen hun har gjort for laget
vårt.
Åse Kristine Guthus leste referater fra markedsforberedende møte og fra møtet i Sande. Anne Berit leste så
takkekort fra Hanne Smiths 85 årsdag og takk for blomster til Jorunn Sundbys begravelse.
Så noen lagssaker; Vi har fått henvendelse fra kommunen ang veinavn i forbindelse med Hillestad Elvetun.
Vi foreslo Reidvinveien og Møllerdamveien. Noen på møtet gjorde oppmerksom på at det heter
Mølledammen uten r. Anne Berit sender dermed brev med rettelse om dette.
NBKs strategi 2026 har vært ute til høring. Vi har sendt inn svar. Den skal vedtas senere. Vi har videre
sendt søknad om prosjektmidler til "Kvinner ut" og fått kr 10000 i støtte for neste år. Sosan Asgari
Mollestad kommer til oss på Adventsmøtet. Vi inviterer lagene rundt her og andre vi tenker på.
Brev fra kommunen med spørsmål om noen kan være med å synge på Holmestrand Bo og
behandlingssenter. De skal danne sanggruppe som skal bytte på å lede sangen formiddag på onsdager.
Tiltaket er igang, hvis noen ønsker å være med kan de ta kontakt med Marianne Løchen.
Brev fra nytilsatt diakon i Holmestrand og Sande Hege Pytte om Julaftenfeiring på Botne Aktivitetssenter,
med spørsmål om baking av småkaker. Sigrid Lian kan bake en boks med "colakaker", Ellen Marie
Rønningen baker krumkaker og Torunn B. Solberg baker berlinerkranser. Sjåfør for å hente folk var det
også spurt om, men det kan vi ikke stille med. Anne Berit F gir tilbakemelding til Hege Pytte.
Skriv fra NBK om at det blant de som melder inn i Bygdekvinnelaget i november blir trukket ut 1 som
vinner en takke. Vinneren trekkes i desember.
Så banket Anne Berit lett med klubba og åpnet med det årsmøtet. Hun leste paragraf 1 i vedtektene og tok
fatt på sakslista.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste; Godkjent
2. Valg av to til å underskrive protokollen ; Lene Bråtejordet og Ellen Marie Rønningen.
3. Årsmelding; Sekretær Åse Kristine Guthus leste årsmeldingen. Det ble bestemt at årsmeldingen
avsluttes med september, akkurat som regnskapet. Dermed måtte det som var skrevet på oktober flyttes
til neste årsmelding. Årsmeldingen ble så godkjent , med noen små rettelser.
4. Regnskap/budsjett. Det er ikke ferdig ennå, så det må tas på et ekstraordinært årsmøte. Det legges til
starten av adventsmøtet 2.desember og innkalles i rett tid på forhånd. Ingvild S. Pedersen hadde foreløpige
tall som ble gjennomgått.

5. Kontingent; Det er ikke endring i år. Fra 2020 er det NBK som fastsetter kontingenten på landsmøtet.
6. Markedsregnskap; Markedsoverskuddet er i år på 24265 kr.

Det ble diskutert om betaling med Vipps skal deles opp i underavdelinger eller noteres samlet.
Det ble lagt fram 2 forslag ang markedsregnskapet:
1. Markedsregnskapet inngår i hovedregnskapet, men overskuddet spesifiseres.
2. Markedet har eget regnskap. Ved betaling med Vipps må det stå hvilken stand beløpet går inn på.
Forslag 1 fikk 20 stemmer. Forslag 2 fikk 1 stemme.
7.Innkomne saker ; Det var ingen innkomne saker.
8. Valg ; Torunn B Solberg var leder for valgkomiteen og ledet valget. Hun fortalte at det nå ikke lenger er
nødvendig med skriftlig valg, hvis ingen krever det. Det holder med valg med akklamasjon. Dermed gikk
hun gjennom forslaget og hver og en ble valgt ble klappet inn, slik komiteen hadde foreslått.
Anne Berit Finden takket for seg og for at Marianne Løchen tar over jobben og overleverte klubba til
henne. Inger Johanne Gran takket på vegne av styret Anne Berit for den store innsatsen hun har gjort
gjennom 3 år som leder. Anne Berit fikk også Bygdekvinnelagets platte og en stor lilla orkidè fra oss alle.
Etter at årsmøtet var avsluttet koste vi oss med deilig mat som Marit Solberg og Astrid Tronrud hadde stelt
i stand, og ellers loddsalg og hyggelig prat. Etter pausen myldret vi av ideer til neste års program, så nå har
det nye styret litt av hvert å gå ut fra i videre arbeid. "Takk for bevertning, takk for nå og takk for meg, "sa
Anne Berit Finden til slutt.
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