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ÅRSBERETNING 2019-2020 

Styret hadde sitt konstituerende Styremøte i Uke 17. I dette møtet satt styret opp en møte 
og aktivitetsplan frem til og med Årsmøte i 2020. Totalt 8 styremøter ble planlagt, hvorav 5 
ble gjennomført ihht planen.  
Det samme styre har sittet for både Nærsnes Vel og Veilaget Gamle Nærsnes i perioden og 
styremøter er avholdt samlet, men med separert saksliste for spesifikke Vei- eller Vel-saker. 
Det ble, som i tidligere år, arrangert Dugnad i forkant av 17 mai for å rense opp søppel, 
buskas og kratt før nasjonaldagen. Containere for hageavfall ble plassert rundt området og 
det var mange som stilte opp på dugnaden. En stor takk til alle! Nærsnes Vel stod som vanlig 
for heising og firing av flagget ved ankeret 17 Mai. Ny vimpel til flaggstangen ble kjøpt på 
våren. 
Det legges alltid stor vekt på vedlikehold av Ellefen på dugnaden og i år sørget Nærsnes Vel 
også for å få asfaltert en større bit av veien ned til området slik at det er mer fremkommelig. 
Det ble besluttet å ikke fylle på sand i perioden og det er heller ikke budsjettert med dette i 
neste periode. Påfylling av sand må det nå søkes om og det har en kostnad på ca 75-80.000 
kroner. Det er nå noen år siden sist sand ble etterfylt, men strandsonen er fortsatt fin. 
Vi klarte ikke å etablere et fast opplegg for gressklipping og vedlikehold av området rundt 
ankeret og det var til tider ikke så fint som vi ønsker at det skal være. Det anbefales at neste 
styre sørger for dette i god tid og det er også avsatt midler for å gjøre området finere i 
budsjettet. 
Julegrantenningen hadde stort oppmøte og vi hadde heldigvis bedre vær enn forrige år. Som 
vanlig kom Cantare og sang nydelige sanger for oss og de laget i år også fantastiske sveler. 
Kombinert med julegløggen fra Joker var det god mat og drikke til alle. Vi kunne også ønske 
velkommen galleriet som hadde åpent hus så lenge det var folk. Årets juletre ble forært «på 
rot» av et medlem i Åkerhagan og var kanskje en av de fineste vi har hatt de siste årene. 
På nyåret inviterte Nærsnes Vel alle andelseiere og andre interessenter til et fellesmøte 
rundt forvaltningen av Grendehuset. Det er vanskelig å få ildsjeler til å bidra med tid og 
innsats i nærmiljøet.  
Den 17. februar ble dette diskusjonsmøte om Grendehusets forvaltning gjennomført og 
forslag om slik forvaltning vil sannsynligvis sendes Årsmøte for vurdering. 
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AKTIVITETSPLAN FOR PERIODEN 2020-2021 

Utover de faste aktivitetene Nærsnes Vel arrangerer; 
- Dugnad (første tirsdag i mai) 
- Heising og firing av 17 mai flagget på Nasjonaldagen 
- Arrangementet rundt julegrantenning (1. advent) 

 
forslår styret følgende aktiviteter for inneværende periode: 

- Få noen (anleggsgartner eller hageinteressert) til å gjøre området rundt ankeret 
finere. Det er lagt inn kr. 10.000,- i budsjettet til dette 

- Sørge for å leie inn skoleelev eller andre til å klippe og trimme gresset rundt ankeret 
- Vedlikehold / beising av benker utplassert i området 
- Reparasjon (erstatning av noen ødelagte planker) av eksisterende buss skur 
- Starte arbeidet med å planlegge bygging av tilsvarende buss skur i sørgående retning 

(søknadspliktig)  
 
Styret bør også invitere til en ide dugnad om hvilke forskjønnende nærmiljøtiltak Nærsnes 
Vel bør gjøre fremover og sette opp en opprustningsplan for de kommende årene. 
 
Nærsnes, mars 2020 
 
 
___________________________ 
For styret i Nærsnes Vel 
Geir C. Walaas 


