Hellvikskog Vel
v/fungerende formann Knut Rostad
Birkeveien 28
1450 Nesoddtangen
Tel.: 90 54 89 90
Mail: luraforever@gmail.com
www.hellvikskog.no

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2020
Det innkalles til ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling for
Nybrygga- og badehusets andelshavere.
Dato/Tid/Sted: 2. juni, kl. 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen.
Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Årsberetning 2019
5. Årsregnskap 2019
6. Styret informerer
7. Status badstue og presentasjon av bruksregler
8. Status jubileumsbok
9. Status jubileumsfest
10. Innkomne forslag
11. Valg av tillitsvalgte
Forslag sendes styrets formann Knut Rostad, luraforever@gmail.com – frist 28. mai
•

Av smittevernhensyn blir det i år ingen bevertning på møtet.

•

Vi ber også alle som trenger penn og papir om å ta med det selv

•

Ved ankomst vil alle deltakere bli bedt om å registrere seg med navn. Dette er et
krav ved forsamlinger opptil 50 personer.

•

Årsberetning, regnskap og saksdokumenter er tilgjengelig på vår internettside
www.hellvikskog.no

•

Dette vil også være tilgjengelig i begrenset opplag i papirform på møtet.

•

Vi oppfordrer medlemmene til å møte på generalforsamlingen.

•

Er du ennå ikke medlem kan du melde deg inn på nettsiden vår eller ved oppmøte.

•

Se alt om vellets unike badeanlegg og aktiviteter på nettsidene våre.

Vel møtt!
Vennlig hilsen styret

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning for Hellvikskog Vel 2019
Siden forrige ordinære generalforsamling har vellets tillitsvalgte vært:
Styrets sammensetning
Formann Ola Dronsett

Valg/ikke på valg
På valg (ny formann)

Kasserer Frank Sivertsen
Badehussjef Torger
Stubberud
Styremedlem Victoria F.
Magnryd
Styremedlem Knut Rostad

På valg (gjenvalg)
På valg

Styremedlem Anette
Gabrielsen
Styremedlem Bjørn Busk

Foreslått ny formann: Inger
Næss
Ny: Lars Petter Pettersen

Ikke på valg
vicfleibra@gmail.com
Ikke på valg
luraforever@gmail.com
Ikke på valg
anette.gabrielsen@gmail.com
Ikke på valg
busk@adl.no

Styremedlem Sven Eik
Johansson
Styremedlem Rolf Wibe

På valg
På valg (gjenvalg)

Overtar ansvar for Nybrygga

Andre komiteer og verv
Representant for
flytebrygga
ISI-komiteen

Navn
Jørn Bertelsen (på valg)

Ny: Kjell Gudmundsen

Valgkomité
Revisor
Ny: Badstua

Bjørn Busk
Anette Gabrielsen
Terje Larsen
Roar Hartung
Bjørn Olav Drabløs
Ny: Kjell Gudmundsen

Generelle opplysninger om Hellvikskog Vel
Alle som bor i vårt område kan være medlemmer i vellet og dermed få informasjon om
vellets aktiviteter og tilgang til det fantastiske og unike anlegget vi har i Ursvikbukta som
består av badehusene med badetrapper og dusj, molo med båtplass for småbåter,
”nybrygga” og flytebryggeanlegget. Anlegget vårt er et populært rekreasjonsområde, og
skaper et godt velmiljø gjennom blant annet dugnader vår og høst, alltid med servering,
St.Hans fest og øvrige private arrangementer.
Hver enkelt andelshaver og leietager av badehuset plikter å påse at badehuset holdes låst,
dette for å unngå at dørene på badehusene blåser opp og blir ødelagt, og for å unngå
utilsiktet bruk. Hengelås er ikke tillatt. Vi minner også om at det ikke er tillatt å oppbevare
bensin i badehusene. Ved brann dekker ikke forsikringen skaden om brannen startet fra
lagret drivstoff.
Styret har bestått av 10 personer. Hellvikskog Vel hadde 177 betalende medlemmer ved
utgangen av 2019, hvilket er en økning på 12 medlemmer sammenlignet med utgangen av
2018. Det er omkring 270 husstander i Hellvikskog Vel.
Alle som bor i vårt område, som er avgrenset til Hellvikskog vei med sideveier Mosses vei,
Willy Thoresens vei, Alex Olssons vei, Birkeveien, Løkkeveien, Mabels vei, Chr. Bjønnes
vei, Liaveien og Trollveien, kan være medlemmer i vellet. Alle medlemmer får informasjon
om vellets aktiviteter og tilgang til det fantastiske og unike anlegget vi har i Ursvikbukta og
ISI-banen.
Anlegget består av badehusene med badetrapper og dusj, molo med båtplass for småbåter,
”Nybrygga” og flytebryggeanlegget. Ursvikbukta med fasiliteter er et svært populært
rekreasjonsområde. Et godt velmiljø skapes gjennom blant annet dugnader vår og høst;
alltid med servering, samt St. Hans fest og øvrige private arrangementer.
Opplagsplassen skal være ryddet senest 22.06 og være klar til St. Hans arrangement.
Det er anledning for vellets medlemmer å benytte kajakkstativet i den grad det er ledig
plass. Kontaktperson for registrering av plass er Rolf Wibe, tlf. 988 55 702,
rolfwibe@gmail.com
Det er åpnet en gruppe på Facebook som heter ISI-banens venner/dugnadshjelp.
Her håper vi at så mange som mulig melder seg inn i gruppen. Det er viktig for området at
flest mulig støtter opp ved medlemskap i vellet, viser tilhørighet og ikke minst er med på å ta
ansvar for vårt fantastiske friområde.
Vi oppfordrer beboere i hver enkelt vei til å bidra til et hyggelig nærmiljø, holde orden langs
egen tomtegrense mot veien ved at det organiseres f. eks en vårdugnad i forkant av 17. mai
hvor det ryddes i grøfter og langs tomtegrensen mot veien, gjøres forefallende
veivedikehold (ikke i kommunale veier) og for å fremme sosialt samvær med naboene.
Vellet har tradisjonelt bidratt med inntil kr. 1500,- pr. vei, pr. år til dokumenterte utgifter til
mat, drikke og bortkjøring av avfall. Har dere spørsmål rundt dette ber vi om å ta kontakt
med undertegnede.
Styrets arbeid
Formann Ola Dronsett gikk dessverre bort i september. Han var velforeningens formann og
ildsjel over mange år. Hans innsats og engasjement for velforeningen og lokalmiljøet har
vært svært viktig. Knut Rostad har fungert som formann frem til generalforsamlingen 2020.
Styret har i 2019 avholdt 5 styremøter og hatt en utstrakt
epostkorrespondanse i saker hvor det ikke er behov for å møtes. Styret har også vært
representert ved møter i Nesodden Velforbund.
Det er avholdt en vår- og en høstdugnad på badehuset med godt fremmøte. Dugnadene ble
i hovedsak brukt til løpende vedlikehold på badehuset uten noe større prosjekter. På grunn
av to (!) lynnedslag måtte sikringsskapet byttes. Arbeidet ble gjort av elektriker og er satt
opp i tråd med regelverket. Utover en egenandel ble kostnadene dekket av forsikringen.

Det er i løpet av året også kjøpt inn en del verktøy som deles med båtforeningen. Ved
utgangen av 2019 er badehusene i generelt grei forfatning. Det er ikke planlagt større
vedlikeholdsarbeid i nær fremtid.
En soloppvarmet dusj ble innkjøpt og montert i 2018. Denne holdt kun en sesong. Vi fikk
dekket en ny dusj på garantien, men den ble ødelagt i 2019. Vi kontaktet leverandør og
mottok nye deler i håp om å reparere dusjen, uten hell. Forhandleren fører heller ikke denne
dusjen lenger. Basert på dette bestemte styret å skaffe noe med større slitestyrke, som vil
bli montert i 2020.
Det er også avholdt tre separate dugnader på Ny-brygga.
Arbeidet med å bygge badstue, som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2019, startet
høsten 2019. I februar 2020 – etter å ha lagt ned mange hundre dugnadstimer – ble ovnen
fyrt opp for første gang. Fra våren 2020 vil badstua være tilgjengelig for de av vellets
medlemmer som ønsker å tegne abonnement. Se mer i eget punkt.
Signert
Styret i Hellvikskog Vel
Styrets sammensettning siden fjorårets generalforsamling:
Formann
Ola Dronsett

Sekretær
Victoria F. Magnryd

Badehussjef
Torgeir Stubberud

Kasserer
Frank Sivertsen

Havnesjef
Jørn Bertelsen

Styremedlem
Sven Erik Johansson

Styremedlem
Rolf Wibe

Styremedlem
Anette Gabrielsen

Styremedlem
Bjørn Busk

Fungerende formann
Knut Rostad

5. Årsregnskap (foreløpig)

6. Styret informerer
Styrets forslag til kontingenter for 2020
•

Velkontingent:

•
•
•
•
•
•

Jubileumsbok Hellvikskog 100 år:
Badehus kontingent
Brygge/molokontingent
Nybryggekontingent
Dugnadsgebyr bad/ Nybrygge
Pris på båtplass Nybrygge

kr. 300,- (uendret) –
pensjonister 50% reduksjon
kr. 100,- (siste år)
kr. 500,- (uendret)
kr. 100,- (uendret)
kr. 500,- (uendret)
kr. 100,- (dugnadsplikt á kr.100,-/time.)
kr. 10.000,- (uendret)

Æredsmedlemmer og passive medlemmer er fritatt fra ordinær medlemskontingent, jmf.
Vedtektene
•

ISI-lekene 2019
ISI-lekene er en årlig tradisjon som arrangeres for barn en lørdag i august. Formålet
med lekene er å samle barn og familie i nærområdet, gi barn gode opplevelser med
friidrettsleker og bruke den fine plassen på ISI-banen. ISI-lekene 2019 ble vellykket
selv med mye regn. Vi var enige om at vi ikke trenger å ha værforbehold! ISI-lekene
kan gjennomføres uansett. Det ble registrert 73 barn på årets ISI-leker, og et uvisst
antall voksne og eldre søsken. Dette året fyrte vi opp griller, og det var mulig å grille
egen medbrakt mat. Salg av kaker, brus og vafler fungerte fint, og klassiske leker
som 60 m., ballkast, lengdehopp og høydehopp var moro. Mange hadde med
sykkelen, og tok i bruk den fine sykkelbanen mellom slagene.

•

Sceneprosjektet på ISI
Scenen er nå ferdig på ISI-banen. Scenen ble støpt i sommer, og det har vært gjort
mye arbeid med planering rundt. Scenerigg oppbevares i garderoben på ISI, og
settes opp når scenen skal tas i bruk. Sluttrapporten ble levert til Gjensidige i januar,
2020. ISI-styret har ambisjoner om en åpning av scenen, de nybygde toalettene
samt flere prosjekter på ISI en gang i 2020.

•

Toaletter
Takket være de engasjerte på ISI-banen, står det nå ferdig oppført toaletter. Av
praktiske og hygieniske årsaker kan ikke disse toalettene være åpent til bruk for alle
og enhver, men toalettene vil komme godt med på diverse arrangement på ISIbanen. Et av ønskene er å gjøre avtaler med foreninger, skoler og barnehager etc.
som kan betale en symbolsk sum for tilgang til toalettene ved behov slik at
inntektene kan drifte rengjøring, toalettpapir og vedlikehold.

•

Engasjement
Vi er for få til å kunne holde på med arbeidet på ISI slik det har blitt gjort de siste
årene. Vi ønsker oss flere ildsjeler! Ta kontakt med Thomas Elton, Magnus Fjogstad
eller Anette Gabrielsen dersom du har et brennende engasjement for ISI-banen. Vi
vil ha positive og engasjerte naboer med på laget. Det er fantastisk at både
toalettprosjektet og sceneprosjektet har blitt fullført, men hvis vi skal i gang med noe
mer, trenger vi flere. Det er mange muligheter på ISI, og det er foreslått en del ting
rundt ISI-hytta, ny parkering, skilter, vurdere utvidelse av lekeplass for å trekke frem
noe.

7. Badstue – status og forslag til avstemming
Badstuen er nå snart klar til å tas i bruk. Før det kan skje må to sentrale områder avklares:
a) Finansiering
Kloakklaget bidro i 2010 med ca 170.000,- som var tiltenkt allmennsosiale tiltak i vellet. Det
er siden 2010 ikke gjennomført noen slike tiltak i Vellets regi.
Styret foreslår å bruke midlene fra kloakklaget i bunn for finansieringen av badstuen og at
alle medlemmer av vellet har anledning til å bruke badstuen mot en avgift på kr 50,- per
gjest per gang som Vippses til vellet.
Denne løsningen foreslås om en prøveordning første år, og evalueres til neste års
Generalforsamling.
Med 450 besøk i badstuen i løpet av året, vil dette gi samme inntjening som en avgift på kr
400,- fra 55 betalende badstu-medlemmer som tidligere skissert i prosjektet. En slik løsning
vil øke fleksibiliteten for brukerne og gjøre badstuen mer tilgjengelig for alle i vellet.
Badstuen er tilbakebetalt på underkant av 10 år som forutsatt.
b) En egen badstu-gruppe får ansvar for å sikre god og forsvarlig drift, og å utarbeide
bruksregler for badstuen.

6. Status jubileumsbok
Hellvik Velforening ble stiftet 20. august 1920. Generalforsamlingen ga i 2018 sin
tilslutning til å få laget en bok til 100-årsjubileet. Styret har gitt oppdraget til forfatter
Ann-Turi Ford. Gjennom de siste tre årene (2020 er siste år) har medlemmene av
vellet betalt 100 kroner til finansiering av boken. Boken vil trykkes i 350 eksemplarer
og hvert velmedlem mottar en bok.
Boken vil bestå av 3 deler: Første del består av en tidligere bok som dekker årene
1920-1945. Andre del består av årene 1945-2020 og tredje del vil dreie seg om
kloakklaget historie.

7. Status jubileumsfest
Velforeningen ønsker i utgangspunktet å arrangere jubileumsfest på ettersommeren 2020, for å markere 100-årsjubileet. Styret har satt av 10.000 kroner til
markeringen. Smittevernreglene som gjelder (fra 7. mai ble det tillatt med
arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, der deltakerne kan holde
minst én meter avstand til hverandre, det er mulig å gjennomføre god hygiene og
det er en ansvarlig arrangør) må tas med i vurderingene. Jorun Hartung har sagt
seg villig til å «hanke inn» en fest-komitè som må vurdere hvorvidt det er mulig å
gjennomføre.

8. Andre innkomne forslag
Nytt støp på molo
Det foreslås at styret utreder mulighetene for, og kostnadsberegning av, et lag med armert
påstøp på moloen fra porten ved badehuset og frem til trappen ved badehuset. Dette frem
til neste års generalforsamling, for eventuell gjennomføring våren 2021 eller 2022.
Moloen fra porten og frem til badehuset bærer preg av elde. Stedvis er betongen sprekt opp
og delvis reparert. Andre steder ser man tegn til at steinblokkene under er i bevegelse eller
at det er hulrom under betongdekket.
Dette er hovedtilgangen til hele anlegget og kan således ansees som et felles ansvar for
alle involverte parter, Vellet, Badehuset, Nybrygga og Ursvikbukten båtforening.

Således bør økonomien i prosjekter være overkommelig.
Et 10 cm lag med armert betong vil sikre at moloen blir stående de neste 30 årene.
Det er ønskelig at styret vurderer om vi selv kan utføre hele eller deler av jobben på
dugnad.
Styret får i oppgave å vurdere prosjektet inklusiv finansiering frem mot generalforsamlingen
2021.

