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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 
TORSDAG 18 MARS 2004 

 
Tid:   Kl. 19:30 
Sted:   Hellviktangen 
 
Tilstede:  24 velmedlemmer samt styret. 
Fra styret:  Bjørn Busk (formann), Kari Ottesen (kasserer),  Runa Langbråten 

(sekretær), Jørn Bertelsen (badehussjef), Peder Wroldsen (veisjef), 
Thomas Monsen (styremedlem), Per-Otto Svendsen (vara) 

Valgkomiteen:  Thoralf Johansen og Trond Larssen 
 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Årsberetning for 2003 
2. Regnskap for 2003 – budsjett 2004 
3. Forslag kontingenter for 2004 
4. Innkomne forslag 
 
Pause m/kaffe og vafler 
 
5. Forslag til vedtektsendring; vedrørende leieboere og velmedlemskap 
6. Lister for badehus, moloplasser og nybryggeplasser (m/ventelister) 
7. Oppfordring fra Ursvikbukten Båtforening 
8. Valg 
9. Eventuelt 
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Formannen åpnet Generalforsamlingen og ønsket velkommen. Deretter beklaget han feil i 
innkalling mht. dag/dato. Han informerte videre om at de som ikke hadde fått dagen 
korrigert med påskrift i innkallingen, hadde fått lapp om korrigert dato i sin postkasse. 
Det ble i tillegg satt opp oppslag og annonsert i Amta. 
 
1. Årsberetningen 
Formann Bjørn Busk leste opp årsberetningen. I tillegg tilføyde formann en takk til Brede Urdal 
og Janne Hansen for den innsats som ble lagt ned i vellets meget vellykkede velfest. Dette ble 
bekreftet med stor applaus fra Generalforsamlingen. Årsberetningen ble godkjent av 
Generalforsamlingen. 
 
 
2. Regnskap 2003 – budsjett 2004 

1) Regnskapet for 2003 ble godkjent  etter følgende kommentarer: 
 
Jørn gjennomgikk regnskapet for 2003. Han gikk gjennom UB for Vellet, vei, badehus og 
brygga. Ingen kommentar til presentasjon av Vellets EK. 
 
Jørn gjennomgikk så Resultatregnskap i Vellet, og på spørsmål  fra Generalforsamlingen om 
økningen på konto for ”kontor/porto/Generalforsamlingen”., ble det redegjort for dette.  
 
Det ble i tillegg kommentert fra Generalforsamlingen, ”styrets såkalte store interesse av å gå på 
restauranter” Jørn ga Generalforsamlingen en forklaring for styrets tradisjonelle julebord, og hva 
styret bruker av midler til dette samt innkjøp av øl/ost på styremøter, som i 2003 utgjorde kr 
1.500,-.. Generalforsamlingen applauderte styret for den innsatsen som er nedlagt i Hellvikskog 
Vel. 
 

2) Revisors beretning 
Jørn leste revisors beretning. Det var ingen kommentarer til denne. Revisor Bjørn Olav Drabløs 
tilføyde selv at bilagene nå er blitt overlevert revisor/styret. Dette ble overlevert èn uke før 
Generalforsamlingen. 
 

3) Budsjett for 2004 
Det ble stilt spørsmål fra Generalforsamlingen om hva styret har av planer for Vellets likviditet. 
Det er etter hvert begynt å bli en del penger på bok, og det ble derfor stilt spørsmål om vi hadde 
konkrete planer for bruk av disse midlene, eller om det fortsatt skulle ”spares”.  
 
Styret redegjorde for de planer som finnes bak oppsparte midler. Badehuset sparer opp midler til 
en omfatende jobb med utskifting av bærende konstruksjoner på badet, vellet planlegger en 
velfest samt utskiftning av strøsandkasser og nybrygga vil videreføre sitt prosjekt 
 
Generalforsamlingen uttrykte at de bør brukes mer av oppsparte midler, bl a. til tilleggsfylling av 
strøkasser, samt evt. bevilge penger til opparbeidelse av leke- / aktivitetsutstyr på ISI-banen. 
Dette kommer Arne Garder tilbake til etter å ha tatt saken opp med de 3 andre vellene som 
sokner til ISI-banen. 
 
Regnskap 2003 og Budsjett 2004 ble godkjent av Generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
3. Forslag kontingenter 2004 

 
Formann Bjørn Busk leste opp forslag til kontingenter for 2004, herunder 
 
Kontingenter for 2004: 

 
Velkontingent   kr. 300,- (Uendret) – Pensjonister 50% 
Grusveikontingent  kr.  200,- (Uendret) 
Bad    kr.  250,- (Uendret) 
Brygge/Molo   kr.    50,-  (Uendret) 
Nybrygge   kr.        500,- (Uendret) 
Dugnadsgebyr  bad  kr. 100,- (Dugnadsplikt 4 timer à 100,- p.a.) (Uendret) 
Dugnadsgebyr brygge  kr. 100,- (Dugnadsplikt 8 timer à 100,- p.a.)  
Pris på båtplass, nybrygge kr.   10.000,- (Uendret) 
Utleiepris på brygge  kr.     1.500,-  (Uendret) 
Pris pr. badehusandel  kr.     5.000,-  (Uendret) 
Utleie badehus  kr.  750,- (leie kr. 500,- + badehuskontingent) (Uendret) 
 
Styret redegjorde for økt dugnadsplikt på Nybrygga. Dugnadsgebyret bad/brygge er delt opp i to 
poster da Nybrygga planlegger flere dugnader i inneværende sesong. 
 
4. Innkomne forslag 
Tonje Robberstad redegjorde for de saker som hun har meldt inn til Generalforsamlingen, 
herunder: 

1) Bruk av medlemslister. 
2) Styrets godtgjørelser og bevertning 
3) Innlegg i vellets årsberetning 
4) Fjordårets styrevalg 
5) Styrets arbeidsoppgaver 
6) Overlevering av badehus 

 
Forslag til vedtak 1: Bruk av medlemslister 
 
Skal styret forholde seg til dagens rutiner vedr. innsending av medlemslister til Nesodden 
Velforbund eller om det skal sendes forslag fra styret om vedtektsendring for Nesodden 
Velforbund mht. ikke lenger å måtte sende medlemsinformasjon iht. Velmedlemslistene og evt. 
produsere medlemskort slik at velmedlemmene kan dra nytte av fellesvellets medlemsfordeler. 
Resultat: Forslaget ble forkastet med 22 mot 6 stemmer.  
 
Styret fortsetter med dagens ordning mht. innsending av velmedlemslistene. 
 
Forslag til vedtak 2: Styrets godtgjørelse og bevertning. 
Forslaget om at styrets godtgjørelser og bevertning skal vedtas på Generalforsamlingen, ble tatt 
opp til votering, og forkastet med 22 mot 6 stemmer. 
 
Dagens ordning med budsjetter, og tillitt til styret opprettholdes. 
 
Forslag til vedtak 3: Innlegg i Vellets årsberetning 
Forslaget ble ikke tatt opp til votering da forholdet allerede er regulert i Vellets vedtekter. 
Styret tok Generalforsamlingens uttrykte ønske til etterretning, og vil forsøke å presentere 
innkomne forslag slik de er fremmet, i samråd med forslagsstiller. Tidsfrister for innkomne 
forslag vil også i fremtiden bli tilpasset utsendelse av Innkalling som best mulig. 
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Pause m/kaffe og vafler 
 
Forslag til vedtak 4: Fjorårets styrevalg 
Forslaget ble ikke tatt opp til votering da forholdet allerede er regulert i Vellets vedtekter.  
Styret ble oppfordret av Generalforsamlingen til å ha en løpende dialog med valgkomiteen om de 
forhold hvor valgkomiteen må involveres i forhold til representanter i styret. 
 
Forslag til vedtak 5: Styrets arbeidsoppgaver 
Forslaget ble tatt opp til votering og forkastet med 25 mot 2 stemmer. 
 
Forslag til vedtak 6: Overlevering av badehus 
På spørsmål fra Generalforsamlingen om dette er en sak for Generalforsamlingen, ble dette 
bekreftet at det ikke var det. Jørn redegjorde for hvordan overlevering av badehus skjer, og ved 
tildeling av badehus bør man selv hente nøkkel hos Badehussjefen. Forslaget ble med dette ikke 
tatt opp til votering. 
 
5. Forslag til vedtektsendring; vedrørende leieboere og velmedlemskap 
Forslag om vedtektsendring iht. §2, 1 ledd. Herunder følgende forslag 
Endring fra: ”Som medlemmer i Hellvikskog Vel kan opptas grunneiere i Hellvikskog samt 

nabostrøk som naturlig er tilknyttet distriktets veinett.” 

 
Endring til: ”Som medlemmer i Hellvikskog Vel kan opptas beboere i Hellvikskog samt nabostrøk 

som naturlig er tilknyttet distriktets veinett.” 

Forslaget ble tatt opp til votering og vedtatt med over 2/3 flertall.  
 
Nye endrede vedtekter skal utarbeides og legges ved referatet. 
 
 
6. Lister for badehus, moloplasser og nybryggeplasser (m/ventelister) 
Lister og ventelister for badehus, moloplasser og nybryggeplasser var vedlagt innkallingen som 
en informasjon til medlemmene i Hellvikskog Vel. 
 
 
7. Oppfordring fra Ursvikbukten Båtforening 
Formann i Båtforeningen leste opp vedlegg til innkalling vedr. ”Oppfordring fra Ursvikbukten 
Båtforening”. Alle i Vellet oppfordres til å ta ansvar for at det ikke foregår uvettug bruk med 
bading fra båter og bryggeanlegg. Fortsatt hærverk som følge av slik bruk vil kunne medføre at 
anlegget blir stengt for de som ikke har båtplass. 
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8. Valg 
Valgkomitèen kom med sin innstilling til Generalforsamlingen. Følgende styre ble valgt: 
 
Formann 
Bjørn E. Busk 

 
Trollveien 46 

 
66 91 50 78 

 
Gjenvalgt 

Kasserer 
Kari Ottesen 

 
Trollveien 71 

 
66 91 01 21 

 
På valg til neste år 

Sekretær 
Runa Langbråten 

 
Liaveien 6 

 
66 91 84 79 

 
På valg til neste år 

Badehussjef 
Jørn Bertelsen 

 
Birkeveien 15 

 
66 91 77 73 

 
På valg til neste år 

Styremedlem 
Anne Løvmo 

 
Liaveien 1 

 
66 91 29 60 

 
Nyvalgt 

Styremedlem 
Thomas Monsen  

 
Liaveien 28 

 
66 91 66 61 

 
På valg til neste år 

Veisjef 
Sven Erik Johansson 

 
Mossesvei 16 

 
66 91 10 70 

 
Gjenvalgt 

Varamenn 
Tage Jensen 
Per Otto Svendsen 

 
Alex Olssonsvei 3 
Chr. Bjønnesvei 1 

 
66 91 19 09 
66 91 33 39 

 
På valg til neste år 
Gjenvalgt 

Revisor:  
Bjørn Olav Drabløs 

 
Trollveien 28 

 
66 91 58 28 

 
Gjenvalgt 

Valgkomitè: 
Thomas Hartung 
Trond Larssen 

 
Trollveien 65 
Trollveien 35 

 
66 91 82 27 
92 40 99 40 

 
Nyvalgt 
Gjenvalgt 

 
Generalforsamlingen takket tidligere Veisjef: Peder Wroldsen for innsatsen etter endt periode. 
Mangeårig deltager i Styret og Valgkomitèen: Thoralf Johansen ønsket ikke å forsette i vervet, 
og ble også behørig takket av Generalforsamlingen for innsatsen. 
 
Kontaktmenn for Vel-veiene: 
 
Alex Olssons vei Camilla Moe Røisland 66 91 93 91 
Birkeveien Kjell Smith 66 91 11 68  
Chr. Bjønnes vei Arne Brenden 66 91 30 24  
Jutulveien Pål Bleken  66 91 30 22   
Liaveien  Ragnar Storhaug 66 91 42 23 
Løkkeveien Gunnar Nilsen 66 91 30 63  
Mosses vei Arve Tegnander 66 91 04 18  
Trollveien Trond Larssen 92 40 99 40 
Willy Thoresens vei Hein Aasen  
Mabelsvei Vera Kvaal 66 91 07 41/93034712 
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9. Eventuelt 
Det kom forslag fra salen på at styret burde se på andre aktuelle poster i vedtektene som er 
modne for endringer. Forslag til vedtektsendring bl.a. vedr. § 4. ”2 revisorer med vara… ” Styret 
vil jobbe med dette frem mot neste Generalforsamlingen. 
 
Oppgradere lekeplass oppe ved ISI-banen evt. fjerne apparater som er farlig for barna. Arne 
Garder tar dette til etterretning for den gruppen som jobber med ISI og fjerner de apparater som 
er farlige. Hvis det ønskes en evt. oppgradering rundt dette vil dette bli en sak mellom ISI-
gruppen v/Arne Garder og styret i Hellvikskog Vel. 
 
Det ble fremmet ønske fra Generalforsamlingen om supplering av postkassestativ i enkelte veier. 
Da det står postkassestativ i Trollveien og Liaveien som ikke er i bruk, oppfordrer styret 
forslagstiller til å ta kontakt med veisjefene i de respektive veiene. 
 
Styret oppfordrer medlemmene av Hellvikskog Vel å merke sine postkasser bedre. 
 
Det ble fremmet ønske om at Janne Hansen også i år sitter som ansvarlig i 
arrangementskomiteen for årets Velfest. Dette ble mottatt med applaus. Et flertall i 
Generalforsamlingen ønsket en tilsvarende fest i år, og styret har avsatt midler til dette i 
budsjettet for 2004. 
 
Stien i enden av Liaveien. Hvem har ansvaret for rydding og grusing av denne? 
Generalforsamlingen var enig i at medlemmer av Nybrygga/badehus bør påta seg ansvaret i å 
vedlikeholde denne da dette i hovedsak er i deres interesse. 
 
Det ble fremmet ønske fra Generalforsamlingen om at alle foreldre oppfordrer deres barn om 
ikke å sette sykler innenfor gjerdet på badeanlegget. ALLE SYKLER SKAL SETTES I STATIV 

UTENFOR GJERDET! 

 
Styret fremmet et forslag om elektronisk distribusjon av innkallingen til, og referatet fra 
Generalforsamlingen. Dette innebærer at alle medlemmer tilknyttet Hellvikskog Vel vil få 
muligheten til å lese dette elektronisk via en nettadresse, få det, om ønskelig, tilsendt til en e-
mailadresse, eller til sist, kunne få det tilsendt pr. post. Informasjon om hvordan dette vil 
fungere, og til hvem man skal henvende seg til, vil bli formidlet alle Vellets medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamlingen ble hevet kl. 22:35. 
 

Referent 
Runa Langbråten 

Sekretær 
 


