
HYTTEIERMØTE KJERRINGVIK 24.7.2021 
 
Til sammen 25 hytteeiere var til stede:  Jan Gogstad Thorsen,  John Grimsen, Guri Haugerud Willums, 
Bodil Haugerud, Gerd Romen, Tom Romen,  Bjørn Thilert, Per Augdahl, Lise Lunge-Larsen, Olav H. 
Lien, Unn Ringdal, Lars Rindal, Marianne Ulrichsen, Nils Garaas, Jarle Øien, Anne-Helene Arild, Jon A. 
Arild, Jørgen Andersen (for Kolbjørn Andersen), Kristoffer Lassen, Johannes Eggen, Torhild Strand, 
Per Christian Goller, Per Goller, Hanne Borgen Vassnes, Morten Tveten 
 

1. Endringer i KVB vedtekter og havnereglement 
 
Årsmøtet i KVB besluttet 28.4.2021 en del mindre justeringer i vedtektene og flere endringer i 
Havnereglementet.  Hytteeiere berøres hovedsakelig av endringene i Havnereglementet.  Nye 
vedtekter og havnereglement er lagt ut på KVBs hjemmesider. 
 
De viktigste endringene i Havnereglementet er: 
 

• Styret i KVB skal ta et mer direkte ansvar for håndtering og beslutninger som gjelder havnen 
og båtplasser.  Det legges opp til skriftlighet og et mer formelt system for søknad om ny plass 
og om større plass, og tildeling av plasser skal endelig besluttes av  et samlet styre etter 
innstilling fra Havneutvalget.  Hittil har praksis ikke vært konsistent og beslutninger er stort 
sett foretatt av Havnesjef. 

• Det utarbeides én kronologisk digital liste som skal omfatte både søkere som ikke har plass, 
og søkere som ønsker større plass.  Hittil har det versert separate lister for større båtplass og 
søknad om ny plass, noe som har gjort det vanskelig å koordinere.  Listen vil bli lagt ut på 
KVBs hjemmeside med passordbeskyttelse, åpen for medlemmer av KVB.  Dette gjør det 
enklere å sjekke at informasjonen er korrekt når det gjelder rekkefølge og opplysninger i 
listen.   

• Det er presisert at plasser kan arves, men at båtplass for eiendom bortfaller ved annen gangs 
omsetning (som tidligere). 

• Fremleie av båtplass kan fra og med 2021 bare skje i maksimalt 5 år.  Deretter kan styret i 
KVB vurdere om plassen skal legges ut for salg. 

• Omsetningspris på båtplasser fastsettes av styret, men skal reflektere markedspriser i 
Sandefjord/Larvik området. 

• Det etableres et administrasjonsgebyr som skal betales til KVB ved salg av båtplass.  Gebyret 
er gradert etter båten størrelse (bredde). 

 
2. Miljøtiltak og fibernett 

 
Arbeidet med å opparbeide stier og gangveier i området mellom Kjerringvik-Ula og Kjerringvik-
Viksfjord/Hovland fortsetter.  Traséene er for det meste skiltet, og det er satt opp et oversiktskart på 
parkeringsplassen og på Klubbhuset på Fornet.  Informasjon er dessuten lagt ut på hjemmesidene til 
KVB. 
 
Fibernettet er ferdig lagt ut og de fleste hytteeiere har fått installert nettet i hyttene.  Det er stor 
tilfredshet med nettet. 
 

3. Graving – vann og avløp 
 
Larvik kommune skal grave vann- og avløpsledning mellom Svinevika og Kjerringvik.  Arbeidet starter 
i september 2021 og ventes ferdig i mai 2022.  Det må påregnes til tider begrenset fremkommelighet.  



Hytteeierne anmodet om at det ble gitt god og løpende informasjon om framkommeligheten.  
Senere er det tenkt graving mellom Svinevika og Holtansvingen. 
 
I tillegg vurderer kommunen graving mellom snuplassen ved stranden og innover mot Karto.  
Arbeidet planlegges høsten 2021.  Dette skjer i samarbeid med det nye veilaget, «Søndre Kjerringvik 
Veilag».  Hovedmålet med denne utbedringen er å sikre bedre avløp for overvann fra Karto-området 
ned mot sjøen.  Veilaget vil forsøke å samordne arbeidet med kommunen i størst mulig grad.  
Nærmere detaljer finnes i eget referat fra årsmøtet i veilaget. 
 
 
 

4. Valg av styrerepresentanter til KVB 
 
Valgkomitéen foreslo at Morten Goller og Morten Tveten fortsetter som hytteeierrepresentanter i 
KVB.  Disse ble valgt  ved akklamasjon. 
 
 

5. Valg til valgkomité 
 
John Grimsen og Jan Gogstad Thorsen har vært valgkomité frem til Årsmøtet 2021.  Disse ble 
gjenvalgt ved akklamasjon for perioden 2021 – 2022. 
 
 
 

6. Eventuelt  
 
To saker ble tatt opp på møtet fra deltakerne: 
 

• Søppeltømming. Det er et stadig problem – særlig på våren – at søppelcontainere i Svinevika 
brukes til annet enn husholdningsavfall.  Det anmodes om at større volumer søppel og 
søppel som ikke er husholdnings-søppel leveres til kommunens gjenvinningsanlegg på 
Grinda. 
 

• Søppelskuret til Øvre Karto.  Det er mye støy fra tømming av spesielt flasker til ulempe for de 
nærmeste hytteeierne. Tomgangskjøring er blitt bedre, men enkelte lar motoren gå.  Denne 
saken henvises til det egne vel-møtet for Øvre Karto. 

 
 
Morten Tveten 
Referent 
28.7.2021 
 
 
 
 
 


