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GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER I HELLVIKSKOG VEL 2008 
 

og generalforsamling for Nybryggas og badehus-andelshavere. 
 

Torsdag 13. Mars kl. 18:30 på Hellviktangen. 
 

Antall medlemmer tilstede: 20 
 
Fra styret møtte: Styreformann Bjørn Busk, Badehussjef Jørn Bertelsen, Kasserer 
Kari Ottesen, Sekretær Henrik Bang og styremedlemmene Sven Erik Johanson, 
Tage Jensen og Per Otto Svendsen 
 
Formann Bjørn Busk ønsket velkommen. Det var ingen innsigelser til innkallingen og 
generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 
 
Dagsorden: 
 
1. Årsberetning 2007.  

Formannen leste gjennom årsberettningen 

Vedtak: Godkjennes 
-På spørsmål vedrørende veibelysning i Trollveien, redegjorde styret for at det 

må nedsettes en arbeidsgruppe blant beboerne dersom det skal bli gjort noe med 

den manglende belysningen i øvre del av veien. Styret vil støtte dette arbeidet. 

-På spørsmål vedrørende utbedring av badehuset redegjorde styret for at 

innvilgede penger bør brukes til å utbedre fundamenteringen.  

 
2. Regnskap 2007 

Kasserer Kari Ottesen og Jørn Bertelsen gikk gjennom regnskap og noter til dette. 
       Vedtak: Godkjennnes 

-På spørsmål redegjorde styret for at nedgangen i kontingentinntekter fra 2006 

til 2007 på kr. 2450,- i det vesentligste skyldes manglende kontingentinnbetaling 

fra medlemmer. 

 
3. Forslag til kontingenter for 2008. 

Formannen leste gjennom styrets forslag til kontingenter. 
-Det ble stilt benkeforslag om at velkontingen bør settes ned. Dette ble begrunnet 

med at velet har god økonomi og ikke har behov for å øke sin kapital ytterligere. 

Vedtak: Velkontingenten senkes fra foreslåtte kr 300,- til kr 200,- og 
grusveikontingenten heves fra foreslåtte kr 300,- til kr 350,-. Øvrige forslag til 
kontingenter godkjennes. 
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4. Forslag til Budsjett for 2008. 

Jørn Bertelsen gikk gjennom styrets forslag til budsjett. 
 Vedtak: Godkjennes 
        
Pause med kaffe, te og gulrotkake 
 
 
5. Behandling av intensjonsavtale med Ursvik Vel. 

Formannen og badehussjefen redegjorde for saken. 
Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner inntensjonsavtalen.  

 
 
6. Orientering om venteliste for badehus, moloplasser og nybryggeplasser. 

Badehussjefen redegjorde for saken. 
Det står per i dag 23 medlemmer på venteliste på badhuset, 24 på nybrygga og 
6 på venteliste for moloplass. Badehussjef Jørn Bertelsen adminstrerer listene 
og kan kontaktes vedrørende spørsmål om plassering etc. på listene. 

 
 
7.  Valg. 
Valgkomiteen var ikke tilstedeværende og formannen presenterte valgkomiteens 
innstilling. 

Alle styrerrepresentanter som stod på valg ble gjenvalgt. Representant for 
nybrygga, Thomas Monsen, er flyttet ut av velet og fratrer av den grunn. Jørn 
Bertelsen ble valgt til å representere nybrygga. Bjørn Olav Drabløs ble 
gjenvalgt som revisor. Til ny valgkomite ble valgt Roar Hartung og Knut 
Flugstad. 
 
NB! Ved bytte av kontaktpersoner for velveiene må dette meldes til styret. 
 

 
Formann 
Bjørn E. Busk 

 Gjennvalgt 
 

Kasserer 
Kari Ottesen 

 Ikke på valg 
 

Sekretær 
Henrik Bang 

 Ikke på valg 
 

Badehussjef 
Jørn Bertelsen 

  
Ikke på valg 

Styremedlem 
Thomas Hartung 

 Ikke på valg 

Styremedlem 
Sven Erik Johansson 

 Gjennvalgt 
 

Styremedlem 
Per Otto Svendsen 

 Gjennvalgt 

Styremedlem 
Tage Jensen  

 Gjennvalgt 

Representant for nybrygga 
Jørn Bertelsen 

 Nyvalgt 

Revisor: Bjørn Olav Drabløs  Gjennvalgt 
Valgkomité: Roar Hartung og Knut Flugstad 
 



 3 

 
Kontaktperson i Vel-veiene: 
Alex Olssons vei Silje Strand Lynsj  
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 39 63  
Mosses vei Stefan Norris 66 91 91 00 
Trollveien Roar Hartung 92 06 18 69 
Willy Thoresens vei Hein Aasen  
Mabelsvei Trond Schliemann 66 91 07 41 
 
 
 
7. Styret ønsker assistanse i forhold til 2 prosjekter. 

Formannen og badehussjefen redegjorde for saken. 
1.Det er behov noe oppgradering av hytta som velet leier til styremøter, slik at 

den blir noe mer hensiktsmessig og trivelig.  

Janne Hansen og Ole Jakob Valen påtok seg meget prisverdig å ta ansvaret for 
å prosjektere og få gjennomført de aktuelle tiltakene. 
2.Det er behov for prosjektledelse til administrering av de forestående 

fundamentarbeidene på badehuset. 

De erfarne velmedlemmene Tage Jensen og Toralf Johannesen  påtok seg 
denne oppgaven og vil rapportere til styret. 
 

9.  Eventuelt. 
1.Styret åpnet for meningsytring om hva som kan gjøres for å øke motivasjonen 

til å  ta på seg styreverv. Dette på bakgrunn av at det i de siste årene har vært 

vanskelig å få inn nye styremedlemmer. Dette forholdet fører til liten grad av 

rullering på styremedlemmene. 

Det ble diskutert rundt hva som er velets formål i dag, nå som det er lite igjen 
av vellets historiske oppgaver med utbedring av veier, veibelysning etc. Det ble 
framholdt at en av velets oppgaver i dag kan være å bidra til å styrke det sosiale 
fellesskapet ved å legge til rette for gode møteplasser for velmedlemmene, som 
for eksempel ISI-lekene, velfester og annet. For å motivere til innsats i styret 
ble det fra frammøtte medlemmer konkret foreslått honorering av styreverv; i 
form av penger, båtplass eller badehusplass. Styret ble bedt om å utarbeide et 
forslag til neste generalforsamling om hva som kan gjøres for at styreverv kan 
framstå som mer attraktive. 
2.Det ble reist spørsmål fra et medlem om hvorvidt det finnes dokumentasjon på 

at velveiene i sin tid ble overdratt til velet fra daværende eindomsutvikler 

Bomann (ca. 1921). Styret bes om å gå gjennom arkivmateriale for å finne en 
eventuell slik dokumentasjon. 
3.Det ble foreslått fra et medlem å bevilge penger til ny badeflåte i Ursvikbukta. 

Generalforsamlingen vedtok å bevilge inntil kr 30.000,- til ny flåte. 
 

 Referent: Henrik Bang 

 
 

 Hellvikskog Vel v/ Bjørn Busk 
Trollveien 48, 1450 Nesoddtangen 

Tlf: 98 63 01 96 


