PROTOKOLL
fra ekstraordinært årsmøte i Gjerstad historielag
År 2018, torsdag 13. september, ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Gjerstad historielag på
Abel skole.
Sakliste var sendt medlemmene og møtet kunngjort med annonse i Aust Agder Blad.
Styreleder Helge Røed ønsket velkommen.
Sakliste:
Godkjenning av innkalling.
Det framkom ingen merknader til innkallingen som ble godkjent.
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Helge Røed ble valgt som møteleder, Egil Nic. Haugland som referent og Svein Røed og Haldis
Landsverk til å underskrive protokollen.
Eventuell overtakelse av deler av Holmen Gård.
Helge Røed innledet til diskusjon.
Følgende hadde ordet i tillegg til styrets leder: Lars Otto Haugen, Kjell Bråten, Kåre Dalane, Per
Urfjell, Svein Røed, Svein Brekka, Helge Dalen, Torstein Holte, Olav Ulltveit-Moe ,Inger Mie Holte og
Tor Holmen.
Av synspunkter/merknader/spørsmål som fremkom under diskusjonen nevnes i stikkords form:











Hvilket ansvar har historielaget dersom det oppstår problem med avfallsanlegget? Til dette
ble det svart at selger gir historielaget vederlagsfritt bruk av avløpsanlegget og laget har
dermed ingen forpliktelser til å dekke eventuelle kostnader med utbedring av anlegget.
Viktig å fylle bygningene med innhold og også få tilbake aktuelle historiske gjenstander som
oppbevares andre steder og stille disse ut.
Det er ingen bedre skjebne for de aktuelle bygningene enn at historielaget overtar disse. Det
er ingen skjulte kostnader utover det som er framkommet i rapportene.
Dette er trolig eneste muligheten for gjersdølingene til å få tak i og bruke Holmen . Det er
særdeles viktig å gripe sjansen nå.
Hvorfor ikke overta neste bygning også etter stabburet? Til dette ble det svart at eier ønsker
å beholde øvrige bygninger, men spørsmålet kan holdes åpent framover.
Komiteen og styret ble berømmet for å ha gjort en god jobb og lagt fram et godt grunnlag for
årsmøtet til å fatte vedtak.
Bygningene er sentrale i bygdas historie - historien er komprimert i bygningene.
Ikke fruktbart å drøfte detaljer nå – entusiasme kan skapes gradvis.
Den økonomiske biten er lys for historielaget – ikke noe risikoprosjekt å overta bygningene.
Det ble uttrykt noe bekymring for alderssammensetningen i historielaget. Hvem skal overta
etter hvert og drive laget og dugnad? Til dette ble det svart at historielaget arbeider for å få
til en ungdomsgruppe i laget.

Orienteringer, herunder budsjett 2018/2019.
Kristen Strat, historielagets kasserer , gikk gjennom budsjett for 2018/2019 og spørsmål ble besvart.
Votering.
Styrets innstilling ble satt under votering og ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak.
«Det ekstraordinære årsmøtet i Gjerstad historielag vedtar å overta noen av bygningene ved Holmen
Gård i tråd med avtaleutkastet.»
Gjerstad, 13. september 2018

Svein Røed

Haldis Landsverk

