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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I HELLVIKSKOG VEL ONSDAG 2. MARS 2005 

 
Tid:   Kl. 19:30 
Sted:   Hellviktangen 
 
Tilstede: 15 velmedlemmer samt styret.  
Fra styret: Bjørn Busk (formann), Kari Ottesen (kasserer),  Runa Langbråten 

(sekretær), Jørn Bertelsen (badehussjef), Sven Erik Johansson (veisjef), 
Thomas Monsen (styremedlem), Anne Lønmo (styremedlem) 

Valgkomiteen:  Thomas Hartung (Trond Larsen har flyttet) 
 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Årsberetning for 2004 
2. Regnskap for 2004 – budsjett 2005 
3. Forslag kontingenter for 2005 
4. Innkomne forslag – Hellvikskog Idrettslag overføres til vellet eller opphører 
 
Pause m/kaffe og vafler 
 
5. Forslag til vedtektsendring etter ønske fra Generalforsamlingen 2004 
6. Orientering om venteliste for badehus, moloplasser og nybryggeplasser (ikke vedlagt) 
7. Valg 
8. Forslag fra styret om utnevnelse av æresmedlemmer 
9. Eventuelt 
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Formann Bjørn Busk ønsket velkommen og leste opp innkalling og årsberetning. Innkallingen 
ble godkjent av Generalforsamlingen uten kommentarer. 
 
1. Årsberetningen 
Formann Bjørn Busk leste opp Årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent av 
Generalforsamlingen uten kommentarer. 
 
2. Regnskap 2004 – budsjett 2005 
Regnskapet 2004: 
Kasserer Kari Ottesen redegjorde for tall og noter i regnskapet for vel, vei, brygge, molo og bad 
2004. Regnskapet ble godkjent av Generalforsamlingen uten kommentarer. 
 
Positive tiltak for nærmiljøet vil bli tilgodesett med midler, og styret vurderer kontingentnivået 
opp mot aktivitetsnivået til neste Generalforsamling. 
 
Budsjettet 2005: 
Jørn leste opp budsjettet for 2005.  
 
Generalforsamlingen stilte spørsmål/etterlyste containere i forbindelse med dugnad i veiene.  
Dette ble fulgt opp med informasjon om gratis tilkjøring av søppel til Teigen. Styret oppfordret  
Generalforsamlingen om å ta kontakt med styret med hensyn til hjelp til/med søppeltømming, i 
stedet for at vi skal bruke NOK 25.000,- på containere, da erfaring viser at dette kun kommer 
enkelte til nytte.  
 
Styret vil sende ut en påminnelse om dugnad i veiene og vil bidra med hjelp/penger til 
bevertning ved behov.  
 
Fast post på NOK 2.000,- er satt av til ISI-lekene. Arne Garder informerte om at disse ikke er 
blitt benyttet siden 1998, og mente kanskje at disse burde fjernes fra budsjettet. På grunn av den 
nye situasjonen rundt avviklingen av ISI-lekene ba styret om at denne ble stående uendret. 
 
Budsjett 2005 ble godkjent uten videre kommentarer fra Generalforsamlingen. 
 
3. Forslag kontingenter 2005 
Formann Bjørn Busk leste opp styrets forslag til kontingenter for 2005, herunder 
 
Kontingenter for 2005: 

 
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/brygge kr. 100,- (Dugnadsplikt 4 timer à 100,- p.a.) (Uendret) 
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,- (Uendret – leie kr. 500+Årskontingent) 
 
Kontingentene ble enstemmig vedtatt uendret. 
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4. Innkomne forslag 
Sak 1: 
Overtagelse av Hellvikskog Idrettslag 1/8 andel i ISI-banen og deres likviditet. 

Formann Bjørn Busk leste opp innkommet forslag til Generalforsamlingen signert av Arne R. 
Garder. Arne Garder fulgte opp med å orientere Generalforsamlingen om bakgrunnen for dette 
forslaget.  
 
Det ble foreslått av Generalforsamlingen om at styret sender informasjon til Willy Ranvig, der 
det redegjøres for at styret i Hellvikskog Vel overtar Idrettslagets 1/8 andel i ISI-banen.  
 
Det ble stilt spørsmål fra styret om noen ønsker å påta seg ansvaret med å arrangere årets ISI-
leker, og oppfordret barnefamilier om å vise engasjement. Christian Blom, Løkkeveien 14, samt 
Peter Kristensen, Birkeveien 35, påtok seg ansvaret, sammen med Arne Garder og resten av 
styret i ISI med å arrangere årets ISI-leker. Dette ble mottatt av Generalforsamlingen med 
applaus. 
 
Pause m/kaffe og vafler 
 
5. Forslag til vedtektsendring etter ønske fra GF 2004 
Formann Bjørn Busk leste opp styrets innstilling til endring av vedtektene  
 
Endring av §4. Styret:  
Det ble redegjort for endringen av §4 slik den er formulert i innkallingen.  
Følgende ny endring ble foreslått: ”…består av minimum 7 medlemmer” 
Endringen ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen. 
 
Endring av §5 Styremøter:  
Det ble redegjort for endring av §5 slik den er formulert i innkallingen.  
Endringen ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen. 
 
Endring av §7 Generalforsamlingen:  
Det ble redegjort for endringer i §7 slik den er formulert i innkallingen.  
Følgende ny endring ble foreslått: ”..forhandlingsprotokoll byttes ut med ..protokoll”  
Endringen ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen. 
 
6. Orientering om venteliste for badehus, moloplasser og nybrygger (ikke vedlagt) 
Formann Bjørn Busk redegjorde for styrets beslutning om ikke å ha ventelister og lignende 
liggende på nettet. Det oppfordres å ta kontakt med Jørn G. Bertelsen dersom medlemmer ønsker 
innsyn i disse. 
 
7. Utnevnelse av nye æresmedlemmer 
Det ble lagt frem en innstilling fra styret om at Arne Rohde og Turid Garder utnevnes til 
æresmedlemmer for sin innsats for og med Hellvikskog Idrettslag gjennom de siste 25 årene. 
Dette ble vedtatt med stor applaus av Generalforsamlingen.  
 
Det ble fra styret v/formann Bjørn Busk overrakt en påskjønnelse til Arne og Turid for deres 
innsats. 
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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 

 
Ikke på valg 

Kasserer 
Kari Ottesen 

 
Trollveien 71 

 
66 91 01 21 

 
Gjenvalgt 

Sekretær 
Henrik Bang 

 
Trollveien 36 

66 91 06 03/ 
93 42 70 90 

 
Nyvalgt 

Badehussjef 
Jørn Bertelsen 

 
Birkeveien 15 

 
66 91 77 73 

 
Gjenvalgt 

Styremedlem 
Anne Lønmo 

 
Liaveien 1 

 
66 91 29 60 

 
Ikke på valg 

Styremedlem 
Thomas Hartung 

 
Trolleien 65 

66 91 82 77/ 
95 76 06 99 

 
Nyvalgt 

Styremedlem 
Sven Erik Johansson 

 
Mossesvei 16 

 
66 91 10 70 

 
Ikke på valg 

Styremedlem 
Per Otto Svendsen 

 
Chr. Bjønnesvei 1 

 
66 91 33 39 

Ikke på valg 
Satt inn som 
styremedlem etter 
vedtektsendring 

Styremedlem: 
Tage Jensen 

 
Alex Olsonssvei 44 

  
Gjenvalgt 

Revisor:  
Bjørn Olav Drabløs 

 
Trollveien 28 

 
66 91 58 28 

 
Gjenvalgt 

Valgkomitè: 
Kurt Breitenstein 
Stefan Norris 
 

 
Liaveien 
Mossesvei 

  
Nyvalgt 
Nyvalgt 

 
Generalforsamlingen takket, med applaus, styremedlem Thomas Monsen og sekretær Runa 
Langbråten for den innsatsen de har bidratt med i styret. Hver av dem ble overrakt en vinflaske 
hver av formann Bjørn Busk. 
 
Kontaktmenn for Vel-veiene: 
 
Alex Olssons vei Camilla Moe Røisland  
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 Stefan Norris 66 91 91 00 
Trollveien Roald Hartung 92061869 
Willy Thoresens vei Hein Aasen  
Mabelsvei Vera Kvaal 66 91 07 41/93034712 
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9. Eventuelt 
Formann Bjørn Busk leste opp saker under eventuelt til informasjon for Generalforsamlingen. 
 
Sak 1 - Innformativt 
Avtale om deling av det elektriske anlegget på badehuset. 
På grunn av et akutt behov for kraftig vedlikehold / utskiftning av det elektriske anlegget på 
badehuset ( pålydende kr. 37131,-) har styret i Hellvikskog vel inngått en avtale med 
Ursvikbukten båtforening om delt eierskap av anlegget.  
 
Ved betaling av 50% av nytt oppgradert anlegg sommeren 2004 får Ursvikbukten båtforening 
50% eierandel i det elektriske anlegget på badehuset. 
 
Dette innebærer at Ursvikbukten båtforening dekker 50% av de strømutgifter og 
vedlikeholdsutgifter som påløper anlegget fremover. 
 
Dette gir Ursvikbukten båtforening rett til å videreføre det elektriske anlegget ut på 
flytebryggeanlegget for etablering av lys og kontaktpunkter når dette er gjennomførbart for 
Ursvikbukten båtforening. Evt.  økte strømforbrukskostnader som følge av en slik etablering 
dekkes av Ursvikbukten båtforening. 
 
Sak 2 
Forslag om Skate-rampe på/ved ISI-banen. 
 
Styret leste opp søknad om tillatelse til oppføring av en skate-rampe på ISI-banen, og søknad om 
midler til gjennomføring av prosjektet.  
 
Dette er etter min mening ett tre-delt spørsmål: 
 
1. Ønsker vi en slik innretning ved ISI-banen? 
2. Hvordan er eventuelt ansvarsforholdene rundt en slik innretning? 
3. Vil vi bevilge midler til en slik innretning? 
 
Det ble stilt spørsmål om styret skal jobbe videre med en slik innretning på ISI-banen. Det ble 
vedtatt av Generalforsamlingen at et slikt forslag er meget positivt, og at styret derfor jobber 
videre med dette.  
 
Det ble vedtatt av Generalforsamlingen at styret jobber videre med følgende saker: 

1. Søke ISI-styret om tillatelse til oppføring av felles aktivitetsanlegg for ungdom i form av 
en skate-rampe på deler av arealet rundt ISI-banen. Det vil trolig være nødvendig å 
innhente tillatelse fra de involverte vellene og idrettslagene som er deleiere i banen. 

2. Utrede ansvarsforholdene i denne saken.  
 
Sak 3 - Innformativt 
Oppfordring til fjerning av piggtråd. 
 
Nesodden Velforbund har sendt ut en anmodning om at vellene bidrar til at piggtråd på nye og 
gamle gjerder blir fjernet. Jeg mener at dette er en sak vi burde føle opp om. 
 
Styret oppfordrer alle sine medlemmer, med piggtråd på nye så vel som gamle gjerder, å få dette 
fjernet umiddelbart. Styret vil følge opp dette, og kan være behjelpelig med fjerning og eller 
bortkjøring av denne. 
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Sak 4 - Innformativt 
Oppfølging av gangfelt øverst i Hellvikskog Vei. 
 
Kommunen og fylkeskommunen har tydelig ikke prioritert ferdigstillingen av skoleveien langs 
Hellvikskog Vei med gangfelt. Det er nå på tide å mase litt på dem. Styret følger opp denne 
saken. 
 
Sak 5 - Innformativt 
Ursvik Vel ønsker å utvide sin båthavn innover i bukten mellom deres molo og badehuset. 
Ursvik vel kontaktet styret i sommer og ønsket et møte vedrørende en eventuell utvidelse av 
deres båthavn. På vår nybrygge er det i følge kartet 6 båtplasser som ligger på Ursvik sin 
eiendom. Når de da kontakter oss med budskapet: vi ønsker oss flere båtplasser uten at dere 
mister noen, velger vi å være imøtekommende. Ingen avgjørelse er fattet i denne saken. Ursvik 
vel jobber videre med interne forslag og vil kontakte oss nærmere. 
 
 
Sak 6 – Velfest 
 Det ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen om at velfest skal arrangeres og vil bli 
arrangert også i år (2005). 
Det ble fremmet et forslag om at vi også i år skulle avholde en vel-fest. Forslaget ble enstemig 
vedtett. 
Kari Ottesen påtok seg ansvaret med å arrangere denne med applaus fra salen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent: Runa Langbråten 
Nesodden 09.03.2005 


