Hellvikskog Vel
v/formann Ola Dronsett
Liaveien 34
1459 Nesodden
telefon 901 96 917
epost ola@dronsett.no
www.hellvikskog.no

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2019
Referat fra ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for Nybrygga
og badehusets andelshavere.

Dato/tid/sted: 4. april, kl 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen

Oppmøte
Tilstede fra styret:
Formann Ola Dronsett, sekretær/nestformann Terje Kveen, havnesjef Jørn Bertelsen,
styremedlem Bjørn Busk, styremedlem Sven Erik Johansson, og styremedlem Knut Rostad.
Det var, utenom styret, 14 velmedlemmer tilstede (medtatt 1 møtt person pr husstand).
Hellvikskog Vel består av 181 medlemmer.

Innledning
Generalforsamlingen ble innledet av Ola med en tale til minne om Trond Schliemann, og et
minutts stillhet.

1. Valg av møteleder og referent
Ola Dronsett ble valgt til ordstyrer. Terje Kveen ble valgt til referent.

2. Godkjenning av de stemmeberettigede
De fremmøtte var betalende medlemmer og dermed stemmeberettigede på
generalforsamlingen.

3. Godkjenning av møteinnkallingen
Et medlem i salen stilte spørsmål om å ta med Eventuelt som eget punkt på møteinnkallingen.
Formannen svarte at det samme har vært foreslått tidligere, men vurdert til ikke å høre hjemme
i generalforsamlingens agenda. Det er likevel anledning til kort å løfte fram spørsmål som ikke
er kommet som formelle forslag, på slutten av møtet.
Møteinnkallingen ble derved godkjent.
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4. Årsberetning for Hellvikskog Vel, 2018
Årsberetningen ble presentert punktvis av formann Ola Dronsett.
Et velmedlem etterlyste framdriften på skilting av velveiene, som ble foreslått ved
generalforsamlingen 2017, og satt i gang av styret. Sekretæren redegjorde for søknad om
tillatelse til skilting, som har gått flere runder med Nesodden kommune. Det er nå gjort klart at
vellet ikke får tillatelse til å sette opp skilter i de kommunale veiene. Det er heller ikke aktuelt
med blindveiskilt i de private veiene. Det er tillatt med sorthvite tekstskilt i enden av privat vei
(på snuplassen). Dette medfører at kun Alex Olssons vei er aktuell, med Parkering forbudt skilt.
Kommunens svar og begrunnelse er vedlagt (se side 8 av 8 i referatet).
Årsberetningen ble etter denne avklaringen godkjent.

5. Årsregnskap for 2018
Regnskapet 2018 ble presentert av Jørn Bertelsen.
Når det gjaldt inntektssiden, gjentok Jørn problematikken med utestående kontingenter, og at
det er tatt grep for å komme ajour i inneværende år. Eventuell refusjon av merverdiavgift er
ikke budsjettert, men vil komme som et pluss. Hellvikskog Vel er registrert som Grasrotandel
hos Norsk Tipping, så det er anledning til å bidra ved å velge vellet som mottaker.
Jørn gjennomgikk de største postene på utgiftssiden, som takrenner på badehus og trinn på
Nybrygga, jubileumsbok og badstuprosjekt. Det ble fra styret påpekt at det er et
kontantregnskap, og at det er differensiert på de ulike avdelingene som vel, badehus og
nybrygge. Alle aktiva kommer derfor tydelig fram i regnskapet.
Det kom ellers ingen bemerkninger til regnskapets utgiftsside.
5 a. Forslag til kontingenter og budsjett for 2019
Det ble informert om at for Jubileumsboka blir halve kostnaden, kr 50 000, utgiftsført på 2019budsjettet. Dette fordi boka er i forberedelsesfasen og Ann-Turi Ford ikke har fakturert vellet i
2018. Kostnaden blir derfor fordelt på 2019 og 2020, iht. kontantprinsippet.
Bygging og etablering av badstu er budsjettert med kr 170 000 i 2019. Jørn redegjorde for
finansieringsmodellen for etablering og drift. Dette ble nærmere gjennomgått og drøftet under
punkt 8: Styret informerer - Badstuflåten
Årets velkontingent ble foreslått uendret. Det kom ingen innsigelser, og kontingent ble vedtatt.
Se vedlegg side 6 av 8.
Nytt av året er en badstukontingent på kr 400, for medlemmer som registrerer seg som
interessenter i badstua. I 2019 er det 50% på kontingenten grunnet kort sesong.
Regnskapet 2018, samt budsjettet 2019 ble derved godkjent.
Se vedlegg side 7 av 8.

6. Innkomne forslag
Forslag om endring av statuttene for Hellvikskog Vel, § 7b
Ola Dronsett presenterte forslaget om vedtektsendring til å omfatte valg av styremedlem og
vara til ISI styret. Det ble bemerket fra salen at dette er iht til etablert praksis og at det kun
innebærer en formalisering. Fra styrets side var det enighet om dette, men vurderer likevel en
slik endring som en hjelp til å kunne løfte opp betydningen av ISI.
Bjørn Busk påpekte at dersom generalforsamlingen mangler valgbare ISI styrerepresentanter,
får vårt styre fullmakt til å finne representanter, etter generalforsamlingen.
Vedtak:
Med denne presiseringen ble forslaget som formulert i innkallingen vedtatt.
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6. Innkomne forslag (forts)
Forslag om lekeplass i Hellvikskog Vel
Forslagsstillerne var forhindret fra oppmøte på generalforsamlingen. Ola Dronsett leste derfor
opp forslaget, for drøfting. Styret vurderer forslaget som positivt og forstår behovet for lekeplass for de mindre barna, samt møteplass for foreldre og andre voksne. Forslaget mangler
imidlertid løsning for egnet plassering av lekeplassen.
Fra salen ble det kommentert, at spørsmål om lekeplass i Hellvikskog Vel er gammelt og
opprinnelig beskrevet i kommunale planer. Intensjonen ble aldri realisert, slik at det nå ikke er
noen egnet plass innenfor vellets grenser som ikke er privateid. Styret har ikke mandat til å
foreslå plassering av lekeplass på private områder.
Styret er av den oppfatning at ISI-Banen er særdeles egnet for formålet. Det er delvis
opparbeidet en liten lekeplass der allerede, det er godt med bord og benker, og det er arenaer
som sykkelbane og fotballbane. I tillegg er det et nytt toalettanlegg som kan bli tilgjengelig.
Hellvikskog Vel er deleier i ISI-Banen. Vellet kan ikke alene fatte vedtak om hva som skal
etableres på ISI-Banen. Styret vil videresende dette forslaget til ISI-Styret og de andre vellene
som er medeiere. Bygging av lekeplass må skje forskriftsmessig. Hvis det gjøres korrekt i regi
av vellet, er vi dekket av forsikringsordninger ved skade. Styret foreslår å opprette en
ansvarsgruppe som utreder sikre, teknisk og estetisk gode løsninger for lekeplass. Vellet kan
bidra økonomisk, noe som gir et godt utgangspunkt for å få støtte fra andre kilder
(Sparebankstiftelsen etc).
Vedtak:
Hellvikskog Vel fremmer forslag for de andre vellene, først og fremst Ursvik, om utvikling av
lekeplass på ISI-Banen. Generalforsamlingen gir styret mandat til å bidra økonomisk til
realisering av lekeplassen.
Forslag om alternativ badstuflåte plassering
Forslagsstiller Tore Eie redegjorde for bakgrunnen for forslaget, og foreslo alternativ lokalisering
på vestsiden av moloen, dvs på innsiden av badehuset.
Jørn redegjorde for plasseringsvalg for badstuflåten. Den skal ligge på Nybrygga med inngang
fra betongbrygga, og vil bli plassert så langt mot Nybrygga som mulig.
Badstuflåten er av betong og med svært god holdbarhet. Plassering er bestemt av vanndybden
som en støpt betongbrygge krever. Det er fare for brekkasje hvis den når bunnen. På vestsiden
av badehuset er det uegnet vanndybde i form av både mudder og oppstikkende fjell. Det er
også krav til forsvarlig forankring for å unngå å bli skadet av strøm og is. Dette skal utføres av
profesjonell aktør som ivaretar fortøyningsmessige, sikkerhetsmessige og driftsmessige krav.
Tore foreslo to andre mulige plasseringer av badstuflåten; ved østsiden av badehuset ut for
hoppebrett, alternativt på midten av flytebrygga ved gjesteplassen, der det er god dybde.
Jørn fastslo at enhver plassering ved flytebryggen er uaktuelt grunnet overhengende fare for at
badstuflåten i betong vil ødelegge bryggeanlegget gjennom høst/vinterstormer og isgang. Tores
andre forslag, plassering ved østsiden, vil medføre en meget lang og uhensiktsmessig landgang
grunnet høydeforskjellen. Det er dessuten også her vanskelig forhold mht dybde.
Når det gjelder bekymringen for uro og bråk grunnet økt aktivitet, framholdt Jørn at dette ikke
skiller seg fra annen aktivitet i og ved badehusanlegget. Hellvikskog Vel har som formål å legge
tilrette for god og positiv aktivitet for alle, og det er ikke aktuelt å stenge ute noen
aldersgrupper fra badehusanlegget. Fra salen kom det forslag om lage ordensregler, og innføre
en aldersgrense for bruk av badstua.
Til Eies ønske om bytte av båtplass henviste Jørn til å ta det opp med båtforeningen, da dette
ikke ligger under vellet.
Vedtak:
Det skal lages ordensregler for badstua som ivaretar allmenne hensyn.
Plassering av badstua vedtatt som styrets prosjektering viser.
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7. Valg av tillitsvalgte
Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått.
Terje Kveen går ut av styret.
Anette Gabrielsen og Victoria Fleischer Magnryd blir styremedlemmer og deler sekretærvervet.
Valgkomitéen har da lykkes med å øke kvinneandelen i styret (fra 0%), slik det har blitt
oppfordret til i innkallingen til generalforsamlingen. Det er likevel ønskelig med en enda større
andel, så oppfordringen til kvinner i vellet om å engasjere seg i styrearbeidet står ved lag.
Disse var på valg 2019:
Terje Kveen
Torger Stubberud
Knut Rostad
Jørn Bertelsen
Bjørn Busk

går av som sekretær
gjenvalgt som badehussjef
gjenvalgt som assisterende badehussjef
gjenvalgt som styremedlem
gjenvalgt som styremedlem

Bjørn informerte om status for ISI-styret.
Valgkomitéen spør de fremmøtte medlemmene om noen vil stille som representant til ISI styret.
Gjerne noen småbarnsforeldre som kan få opp engasjementet for å utvikle ISI banen som
lekeplass og møtearena. Ingen meldte seg, men det kom noen forslag til mulige kandidater.
Både valgkommitéen og styret jobber videre med dette.
Vedtak:
Hvis vi ikke får besatt ISI styrerepresentant iht. forslag om vedtektsendring, får styret fullmakt
til å finne en representant etter generalforsamlingen.
Valgkomitéens innstilling ble vedtatt med disse merknadene.
Styrets sammensetning er vedlagt referatet (side 5 av 8).

8. Styret informerer
ISI-banen
Ola Dronsett redegjorde for aktivitetene til ISI-Banens venner, ISI-Riders og ISI-Lekene. Det er
behov videre dugnadsinnsats. Ola henviste til Facebooksiden til ISI for mer informasjon.
Badstuflåten
Jørn presenterte de økonomiske rammene. Det kom spørsmål fra salen om hvor ansvaret for
prosjektet lå. Er det opprettet en prosjektgruppe? Jørn svarte at hele styret er ansvarlig for
prosjektet. Når det gjelder økonomien så vil styret rapportere den. Vellet har ikke noe eget mål
om å ha penger på bok, men at midler frigjøres til formål om medlemmenes beste.
Personvernforordningen, GDPR
Ola gikk gjennom styrets tiltak for å oppfylle myndighetenes krav om personvern.
Vellet benytter StyreWeb til sikker oppbevaring av medlemsopplysninger. Vi oppbevarer kun
opplysninger som er nødvendig for foreningens drift. Det er også utarbeidet en Personvernserklæring for Hellvikskog Vel, tilgjengelig for våre medlemmer når de bruker våre digitale
løsninger.
Generell trivsel i nærmiljøet
Til slutt oppfordret formannen beboerne i hver enkelt vei til å bidra til et hyggelig nærmiljø.
Vi kan fremme sosialt samvær med naboene, gjerne i form av en vårdugnad. Denne kan vellet
bidra økonomisk til.

Referat: 09.04 2019 ved Terje Kveen, sekretær Hellvikskog Vel.

Side 4 av 8

Vedlegg, punkt 7

Styrets sammensetning 2019
Styrets sammensetning:

Valgperiode

Valg / ikke på valg

formann
Ola Dronsett

2018 / 2019

ikke på valg
ola@dronsett.no

kasserer
Frank Sivertsen

2018 / 2019

ikke på valg

sekretær / nestformann
Anette Gabrielsen

2019 / 2020

nyvalgt
anette.gabrielsen@gmail.com

sekretær / nestformann
Victoria Fleischer Magnryd

2019 / 2020

nyvalgt
vicfleibra@gmail.com

havnesjef
Jørn Bertelsen

2019 / 2020

gjenvalgt
ijoer-be@online.no

badehussjef
Torger Stubberud

2019 / 2020

gjenvalgt
lasse.stubberud@gmail.com

assisterende badehussjef
Knut Rostad

2019 / 2020

gjenvalgt
knuros@statoil.com

styremedlem
Bjørn Busk

2019 / 2020

gjenvalgt
busk@adl.no

styremedlem
Sven Erik Johansson

2018 / 2019

ikke på valg
sejo@innovatec.net

styremedlem
Rolf Wibe

2018 / 2019

ikke på valg
rolfwibe@gmail.com

Andre komitéer og verv:
representant for flytebrygga
Jørn Bertelsen

gjenvalgt
ijoer-be@online.no

ISI komitéen
Bjørn Busk

sitter som styreleder fram til ISI GF
busk@adl.no

revisor
Bjørn Olav Drabløs

gjenvalgt

Valgkomitéen
Terje Larsen
Roar Hartung

gjenvalgt
926 30 095 / terlar@live.no
920 61 869 / roar.hartung@gmail.com

Signert 01.05 2019
Styret i Hellvikskog Vel
formann
Ola Dronsett

havnesjef
Jørn Berthelsen

badehussjef
Torger Stubberud

kasserer
Frank Sivertsen

styremedlem
Knut Rostad

styremedlem
Bjørn Busk

styremedlem
Sven Erik Johansson

styremedlem
Rolf Wibe

sekretær
Anette Gabrielsen
Victoria F Magnryd
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Vedlegg, punkt 5

Kontingenter vedtatt på Generalforsamlingen 2019
Æresmedlemmer og passive medlemmer er fritatt fra ordinær medlemskontingent,
jmf. vedtektene.
Velkontingent

kr 300

(uendret)

Velkontingent, pensjonister

kr 150

(uendret, halv pris for pensjonister)

Vellet 100 år, jubileumsbok

kr 100

(kontingent år 2 av 3)

Badehus kontingent

kr 500

(uendret)

Brygge / molokontingent

kr 100

(uendret)

Nybryggekontingent

kr 500

(uendret)

Pris på båtplass Nybrygge

kr 10 000 (uendret)

Utleiepris på brygge

kr 1 500

Pris pr. badehusandel

kr 15 500 (uendret)

Utleie badehus

kr 1 000

(uendret) = leie kr 500 + årskontingent badehus

Badstu kontingent 2019

kr 200

(medlemmer som registrerer seg som interessenter)

Badstu kontingent

kr 400

(medlemmer som registrerer seg som interessenter)

(uendret)

I 2019 er det halv pris grunnet kort sesong.

Dugnadene
Dugnadsplikten på badehuset er 4 timer for 2019 (som vanlig)
Dugnadsplikten på nybrygga er 4 timer for 2019 (som vanlig)
Dugnadsgebyr bad/ Nybrygge kr 100 pr. time
Dugnadsgebyr ilegges for ikke bidratt på dugnad, i antall timer under årsplikten på 4 timer.
Dugnadsgebyret er begrenset oppad til kr 400 pr. år.
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Vedlegg, punkt 5

Årsregnskap
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Vedlegg, punkt 5

Veisikring, skilting av velveiene. Svar fra Nesodden kommune
_________________________
Fra:
Emne:
Dato:

Terje Fagernes
Viser til din e-post 27. november
3. Januar 2019

Hei
Viser til din e-post 27. november.
Hellvikskogvei er fylkesvei. Statens vegvesen er forvalter av fylkesveien og har bestemt at veien
skal være forkjørsvei.
E-post fra Hellvikskog Vel datert 3. mars 2016 ble besvart av oss 7. april. Vi har nå sett på
muligheten for å skilte veiene som «blindvei».
Skiltnormalen Statens vegvesens håndbok N300 Trafikkskilt er bestemmelser for anvendelse av
offentlige trafikkskilt. Det fremgår av N300 del 3 at skilt 527 bare skal brukes når det ikke er
åpenbart for trafikantene at veien er en blindvei.
Liaveien, Trollveien , Alex Olssons vei og Willy Thoresens vei er vist i offentlige kart som vei som
ender blindt. Veiene Mossesvei, Birkeveien og Mabels vei er i offentlige kart markert med bom.
Bilister som kjører etter GPS skal dermed ha mulighet til informasjon om at veien er stengt.
Parkerte biler som er til hinder for fremkommeligheten kan omfattes av veitrafikklovens §3;
«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare
eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal
også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen».
Av håndbok N300 del 2 fremkommer det at det vanligvis ikke er nødvendig å varsle fartshumper
med skilt 109.
Nesodden kommune har for tiden svært begrensede ressurser til veivedlikehold og vi kan derfor
ikke prioritere å sette opp skilt om blindvei, snuplass, parkering forbudt og fartshumper i
kommunale veier.
Det skal følges en meget restriktiv praksis med hensyn til bruk av offentlige trafikkskilt på private
veier. Den beskrevne gamle tekstskiltingen for private veier er i samsvar med retningslinjene i
skiltforskriften og anbefales videreført av Veilaget for den private veien.

Med vennlig hilsen
Terje Fagernes
Overingeniør
Infrastruktur og vannmiljø
Telefon: 66 96 44 34
Mobil: 48 11 24 99
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