
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Referat fra generalforsamling i Hellvikskog Vel 2013 
 

Referat fra ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel 
og generalforsamling for Nybryggas og badehusets andelshavere. 
 

 

 

Avholdt: Onsdag 12. juni 2013, kl. 19:15 i NIF-huset ved Berger banen. 
 

 

 

Dagsorden: 
1. Årsberetning 2012 
2. Regnskap 2012 
3. Skal det avholdes velfest i 2013? 
4. Forslag til kontingenter og budsjett for 2013 
5. Valg. 
6. Innkomne forslag / Eventuelt. 
 
 
 
 
 

Referatet kan leses på 
eller lastes ned fra vår internettside 

www.hellvikskog.net 
 

 
For å få tilsendt referatet i papirform, kontakt styret. 

 
 
 
 
 
 

 

Hellvikskog Vel 
v/formann Bjørn Busk 
Trollveien 48 
1450 Nesoddtangen 
Tel. 98 63 01 96 
busk@adl.no 

www.hellvikskog.net 

http://www.hellvikskog.net/


Deltagelse: Det var 7 medlemmer i tillegg til 6 fra styret tilstedet under årets 
generalforsamling. 
 
Formann ønsket velkommen til årets generalforsamling og informerte om hvordan 
innkallingen var distribuert. Det var ingen innsigelser på måten møtet var innkalt. 
Formann erklærte derfor generalforsamlingen for lovlig satt. 
 
Valg av ordstyrer og referent: Formann ble valgt til ordstyrer og styremedlem Hege 
Skoglund til referent. 
 
 
1. Innkalling og årsberetning. 
 
Formann leste gjennom innkalling og årsberetning. 
Det var ingen kommentarer eller innsigelser til disse. 
Innkalling og årsberetning ble godkjent. 
 
 
2. Årsregnskap for 2012. 
 
Jørn Bertelsen redegjorde for regnskapet. Spørsmål ble besvart og regnskapet ble 
godkjent. 
 
 
3. Skal det avholdes velfest i 2013? 

Generalforsamlingen er positiv til dette og det besluttes at utgiftene berammes økt fra 
kr. 15000,-, til kr. 20000,-. Rolf Wibe tar initiativ til å arrangere dette og finner andre 
samarbeidspartnere bland velmedlemmer. Festen tenktes avhold september/oktober. 
Vedtatt. 
 
 
4. Styrets forslag til kontingenter og budsjett for 2013. 
 
Formann leste opp styrets forslag til kontingenter. Det var ingen innsigelser til disse 
og styrets forslag til kontingenter for 2013 ble godkjent. Kontingentene er som følger: 
 
Velkontingent kr. 200,- (Uendret) – Pensjonister 50% 
Grusveikontingent kr. 350,- (Uendret). 
Badehus kontingent kr. 250,- (Uendret) 
Brygge/molokontingent kr. 50,- (Uendret) 
Nybryggekontingent kr. 500,- (Uendret) 
Dugnadsgebyr bad/ Nybrygge kr. 100,- (Dugnadsplikt 4 timer á 100,- p.a.)( Uendret) 
Pris på båtplass Nybrygge kr. 10.000,- (Uendret) 
Utleiepris på brygge kr. 1.500,- (Uendret) 
Pris pr. badehusandel kr. 6.000,- (Uendret) 
Utleie badehus kr. 750,- (Uendret) = leie kr 500+ Årskontingent 
Dugnadsplikten på henholdsvis badehuset og nybrygga foreslås med 8 timer per år. 

Kommentarer til dette punktet: ” Dugnadgebyret kan unngås ved å ta kontakt med 
badehussjef for evt. dugnadsoppgaver som kan utføres en annen dag”. 

Jørn redegjordet for styrets forslag til budsjett. Budsjettet ble godkjent med et tillegg 
for velfest. 



 

5. Valg. 
 
Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge og styrets sammensetning er nå som følger: 
 

Styrets sammensetning: Periode: Status: 

Formann 
Bjørn E. Busk 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

På valg til neste år. 

Kasserer 
Petter Hagen 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

Ny i styret 

Sekretær 
Henrik Bang 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

Gjennvalgt 

Badehussjef 
Jørn Bertelsen 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

Gjennvalgt 

Styremedlem 
Hege Skoglund 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

Gjennvalgt 

Styremedlem 
Sven Erik Johansson 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

På valg til neste år. 

Styremedlem 
Peter Kristensen 

Velges av generalforsamlingen 
for 1 år  

Ny i styret 

Styremedlem 
Tage Jensen 

Velges av generalforsamlingen 
for 2 år av gangen. 

På valg til neste år. 

Andre komiteer og verv:   

Representant for nybrygga 
Jørn Bertelsen 

Velges av generalforsamlingen 
for 1 år av gangen. 

Gjennvalgt 

ISI. Komiteen 
Trond Shliemann og 
Sally Kemble 

Velges av generalforsamlingen 
for 1 år av gangen. 

Gjennvalgt 

Revisor: Bjørn Olav 
Drabløs 

Velges av generalforsamlingen 
for 1 år av gangen. 

Gjennvalgt 

Valgkomité: Kim Asphaug 
og Roar Hartung 

Velges av generalforsamlingen 
for 1 år av gangen. 

Gjennvalgt og ny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Innkomne forslag / Eventuelt. 
 
Styret fikk ikke inn forslag i forkant av årets generalforsamling.  
 
Følgende punkter kom opp under eventuelt: 

Punkt 1: Badehus/arbeidskomite:  

Det foreslås en arbeidsgruppe som skal skaffe anbud for å gjøre større utbedringer 
som arbeid på dekket, dører, jernbjelkene, plattingen m.m. Erik Labrå, Tage Jensen 
og Ola Dronset ønsker vervet og skal utarbeide et forslag til styret. 

Punkt 2: Tagging / Hærverk. 

Det kommer opp at flere har observert hærverk ved annlegget samt rundt i velveiene. 
Dette gjelder tagging, påtenning, mindre tyverier, putter ting inn i båter osv. Etter litt 
diskusjon blir det enighet om at styret forfatter et skriv som sendes alle 
velmedlemmene om å være litt på vakt og generelt bry seg om det som skjer i 
nærområdet som en generell oppfordring. 

Punkt 3: Vei. 

Gjelder en konkret vei i velet der det nå har oppstått splid etter nybygging i veien. 
Styret opplyser om at dette ikke er en velsak, men kan stille seg til rådighet som 
veileder i en prosess om løsning. Det oppfordres til at veilaget i den aktuelle veien 
innkaller til møte for å starte en prosess for å håndtere dette. Styret oppfordres til å 
forfatte et brev på generelt grunnlag og oppfordre til løsning da slike konflikter skaper 
problemer for velets medlemmer. 

Punkt 4: Postkassestativ i Liaveien. 

Styret ble oppfordret til å bidra i avviklingen av samlepostkassestativet ved 
innkjøringen til Liaveien og oppføring av et mindre stativ lengere inn i veien.  

Punkt 5: Pensjonistkontingent.  

Medlemmer som har fylt 67 år eller har gått av med førtidspensjon kan få redusert 
velkontingent. Dette fordrer at medlemmet selv tar kontakt å informerer styret om 
forholdet. 

 

 

 

Referent: 

Styremedlem Hege Skoglund. 
Nesodden, den 14.08.2013. 
 


