
Handlingsplan VVNF 2017 

Hovedmål for foreningen skal være å legge til rette for et aktivt naturistmiljø hvor 

medlemmene trives.   

Drift:  

Styret skal sørge for drift av foreningen gjennom styremøter etter behov.   

Innebading:  

Det skal legges til rette for ukentlig innebading i vinterhalvåret i Kveldhallen.  

Tilsynsvakter:  

Styret vil legge til rette for at det skal være så enkelt som mulig å ta tilsynsvakter 

på Roppestad.  Normal tilsynsuke skal være fra søndag til søndag. Vi vil allikevel 

samarbeide så godt som mulig for at medlemmer som bor ”langt” unna kan ta 

vakter i helgene og la de som bor nærmere ta tilsynet i ukedagene.  Vaktlistene skal 

publiseres på våre hjemmesider. 

Dugnader:  

Det skal inviteres til dugnader på Roppestad vår og høst.  Dette for å klargjøre 

området for sesongene. 

Festligheter:  

Vi vil fortsatt arrangere den tradisjonelle laksefesten på slutten av 

sommersesongen.  

Økonomi:  

Det skal arbeides for at foreningen får tilskudd og sponsormidler fra både offentlige 

og kommersielle aktører.  Eksempelvis nevnes kommunale støtteordinger, 

sparebankmidler og grasrotandel i Norsk tipping.   

Profilering:  

Vi skal gjennom våre mediekanaler som facebook og hjemmesidene profilere oss 

slik at vi kan få nyrekruttering til miljøet.   



 

Drift av Roppestad:   

Området vi disponerer av Larvik kommune har stadig behov for drift, vedlikehold 

og utbedringer.  Dette begrenses av vår økonomi og kapasitet.   

Følgene tiltak foreslås utført i 2017: 

Vi vil: 

 Prioritere reparasjon av campingvogna.  Det er viktig å holde den i orden til 

enhver tid for at det skal være greit å bruke den.  Nå er det på tide å gjøre 

noen enkle småreparasjoner.  

 Legge mer til rette for rullestolbrukere, slik at de har muligheter til å komme 

ned på stranden.  Dette tenkes gjort ved å lage en rampe fra plenen ned til 

stranden.  

 Ferdigstille reparasjonen grillen fikk sommeren 2016.    

 Legge ny sand i Bocciabanen og i sandkassen.   

 Foreta et ettersyn og vedlikehold av lekeapparater og utstyr.  Det skal være 

så trygt som mulig å leke med apparater som står montert. 

 Lage turkart for område og legge til rette for bruk av disse. 

Andre utbedringer som kan vise seg nødvendige, foretas forløpende dersom de 

ligger innfor vedtatte budsjettrammer. 

 

Styret har ansvaret for at handlingsplanen gjennomføres, men samtidig har 

alle medlemmene ansvar for at styret får den hjelp som er nødvendig for 

gjennomføringen. 

 

 

 


