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GENERALFORSAMLING FOR MEDLEMMER I HELLVIKSKOG VEL 2010 
 
 

Torsdag 29. April kl. 19:15 i NIF- huset ved Bergerbanen 

 
Antall medlemmer tilstede: 25 

 

 
Formann Bjørn Busk ønsket velkommen. Det var ingen innsigelser til innkallingen og 
generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 
 

Dagsorden: 
 
1. Årsberetning 2009. 

Formannen leste gjennom årsberetningen. 
Vedtak: Godkjent 

 
2. Regnskap 2009 

Jørn Bertelsen gikk gjennom regnskapet. 
Vedtak: Godkjent 
 

      Forslag til kontingenter for 2010. 
 Formannen leste gjennom styrets forslag til kontingenter. 

Vedtak: Velkontingenten økes fra kr 200,- til kr 250.- per år etter forslag og 
votering. De øvrige kontingentene beholdes uforandret. 
-Det ble stilt spørsmål om det var behov for å øke badehuskontingenten på bakgrunn av 
budsjetterte tiltak. Fra styret ble det svart at styret ikke mener det er nødvendig nå, men 
at det er åpent for å øke kontingenten dersom budsjetterte tiltak faktisk gjennomføres. 
 

      Forslag til Budsjett for 2010. 
 Jørn Bertelsen gikk gjennom styrets forslag til budsjett. 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent med endring av velkontingenten tatt inn (se også   
punktet over). 
        

3. Innkomne forslag – Ingen 
 

4. Orientering om venteliste for badehus, moloplasser og nybryggeplasser. 
-Jørn  Bertelsen orienterte om listene. Disse ble lagt fram på møtet. Jørn kan kontaktes 
dersom en ønsker å sette seg på liste eller ved spørsmål om plassering på listene etc. 
 
Pause med kaffe og vafler ble avholdt 
 

5. Orientering om saken med Ursvik Vel om fordeling av båtplasser. 
-Styret orienterte om saken. Det var noen oppklaringsspørsmål og kommentarer i 
forbindelse med dette og styret utdypet der det var behov for det. 
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6. Orientering rundt kommunens vedtak om vintervedlikehold av veiene i vårt område. 
-Vedtak: Dersom det skulle bli behov for det kan styret ta jobben med å organisere 
veilag. Beboerne i de aktuelle veiene vil i tilfelle bli innkalt. 
-Styret orienterte ellers om utviklingen i saken. Det var også her noen spørsmål og 
kommentarer og styret utdypet der det var behov. 
 

7. Veikontakter. 
-Petter Kristensen orienterte. 
 

8. Status moloplassene og oppfølging av fjorårets vedtak. 
-Jørn Bertelsen orienterte. 
 

9. Skal det avholdes velfest i 2010? Den 17.08.2010 er vellet 90 år. 
-Vedtak: Det avholdes velfest og det bevilges inntil kr 15000,- av vellets penger til 
festen. 
-Trond Schliemann, Terje Larsen og Arild Drolsum sa seg villig til å være festkomité og 
vil forsøke å rekruttere ytterligere hjelp til arrangementet fra de rutinerte festarrangørene 
Hanne Drabløs og Janne Andresen. Vår kjente lokale jazzutøver Roar Hartung tilbød 
seg velvilligst i år som i fjor å sørge for levende musikk. 
 

10. ISI lekene 2010. 
-Trond Schliemann tok velvilligst i år som i fjor på seg ansvaret for avviklingen av ISI- 
lekene. 
 

11. Valg. 
-Roar Hartung presenterte valgkomitéens innstilling. Alle styrerepresentanter som stod 
på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon. Revisor ble gjenvalgt ved akklamasjon for et år 
til.  Roar Hartung og Trond Schliemann ble valgt til valgkomité ved akklamasjon 
. 
 

Styre, revisor og valgkomité: 

Formann 
Bjørn E. Busk 

 Gjenvalgt 
 

Kasserer 
Sara Valen 

 Ikke på valg 
 

Sekretær 
Henrik Bang 

 Ikke på valg 
 

Badehussjef 
Jørn Bertelsen 

 Ikke på valg 

Styremedlem 
Peter Kristensen 

 Ikke på valg 

Styremedlem 
Sven Erik Johansson 

 Gjenvalgt 
 

Styremedlem 
Per Otto Svendsen 

 Gjenvalgt 

Styremedlem 
Tage Jensen  

 Gjenvalgt 

Representant for nybrygga 
Jørn Bertelsen 

 Ikke på valg 

Revisor: Bjørn Olav Drabløs  Gjenvalgt for 1 år 

Valgkomité: Roar Hartung - tlf. 920 61 869                              Gjenvalgt 
                      Trond Schliemann 
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12. Eventuelt. 
-Det var kommet inn en henvendelse fra beboere i Birkeveien hvor det ble henstilt til 
vellet om snarest å få satt opp skilt om snuplass og at parkering ikke er tillatt. Dette ble 
begrunnet med at det foregikk unødig snuing på private områder og unødig støy både 
dag, kveld og natt ved starting og tomgangskjøring. Generalforsamlingen bestemte at 
kostnaden ved skilting bør tas av kloakklaget og henvendelsen vil oversendes. 
 
-Per Otto Svendsen ønsket å vite om styret/generalforsamlingen hadde innsigelser til at 
det ble det ble satt opp et enveiskjøringsskilt nederst i bakken i Chr. Bjønnesvei for å 
hindre trafikk oppover, noe som medfører stor slitasje på veien. Det ble framholdt at 
dette var en privat vei og at en derfor står fritt til å sette opp et egnet skilt. Det framkom 
således ingen innsigelser til det beskrevne tiltaket. 
 
-”Hytta” beholdes ut 2010. Det vil koste ca. kr 9000,- i året (inkludert leie og strøm) å 
beholde denne, nå som kloaklaget er nedlagt, og generalforsamlingen mente dette var 
uforutsmessig mye dersom hytta ved ISI- banen, som per i dag ikke er i bruk, kan gjøre 
nytten for en rimeligere penge. Det ble også kommentert at en hytte som ikke er i bruk 
fort forfaller, og at det også derfor kan være bedre å flytte styremøter med mer til ISI- 
hytta og heller bruke noen penger på vedlikehold. Styret vil gjøre en vurdering av om det 
kan være bedre å bruke/leie hytta ved ISI- banen for fremtiden. 
 
 
Referent: Henrik Bang 

 


