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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2021 

Referat fra ordinær generalforsamling for Hellvikskog vel og generalforsamling for nybrygga og 

badehusets andelshavere, onsdag 2. juni 2021, på opplagsplassen ved badehusene. 

Oppmøte:  

Til stede fra styret: leder Inger Næss, sekretærer Anette Gabrielsen og Victoria Fleischer Magnryd, 

badehussjef Lars Petter Pettersen, styremedlem Rolf Wibe og kasserer Frank O. Sivertsen. 

Ursvikbuktens båtforenings representant, Kjell Gudmundsen, var også til stede. 

 

Hellvikskog vel har 197 hustandsmedlemmer (02.06.21). Det var, inkl. styret, 31 

hustandsmedlemmer, dvs. med stemmerett, til stede. Leder av styret i Hellvikskog vel ønsket 

velkommen til generalforsamlingen. Deltakere på møtet ble minnet om å registrere navn og 

telefonnummer for eventuell smittesporing og ellers følge gjeldende smittevernregler. Det var ikke 

kommet inn forslag til nye saker til dagsorden innen fristen 19. mai, og utsendt dagorden dermed 

godkjent. 

1. Valg av ordstyrer og referent 
Inger Næss ble valgt til ordstyrer. Anette Gabrielsen og Victoria Fleischer Magnryd ble valgt til 

referenter.  

2. Opptelling og godkjenning av antall stemmeberettigede 
De fremmøtte var betalende medlemmer. Det var 31 stemmeberettigede på generalforsamlingen og 

en fullmakt med stemmerett. Til sammen 32 stemmer. Antall stemmeberettigede med andeler i 

nybrygga var 5 pluss en fullmakt med stemmerett, til sammen 6 stemmeberettigede med andeler i 

nybrygga.  

3. Godkjenning av årsberetning (a) og regnskap 2020 (b) 
Årsberetning (a) 

Årsberetningen ble gått gjennom av leder Inger Næss.  

Til tross for koronapandemien har styret fått til mye. Antallet medlemmer har økt til 197 medlemmer 

og mye av denne medlemsøkningen kan skyldes den nye badstua som har fungert bra. Dette året var 

ment som et prøveår og i løpet av året med prøving og feiling har vi funnet løsninger som gjør at 

reservasjonssystemet, betaling og bruk fungerer godt.  

Styret besluttet å innføre et nytt minimumsbeløp på kr 150 ettersom det ikke var bærekraftig med 

kun kr 50 for én person. Betaling utover tre personer er i tillegg 50 per bruker. Badstua har vært et 

kjempegodt tilbud til mange velmedlemmer. Vellet har i enkelte måneder hatt badstuinnbetalinger 

på til sammen kr 10 000. Styret anser badstua som et godt tilbud til alle medlemmer.  
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På grunn av sterk nordavind, isskuring og lavvann ble det ytterste fundamentet på nybrygga revet løs 

i januar. Dermed ble den stengt for all ferdsel, før man måtte ty til en midlertidig løsning, for å gjøre 

det trygt å gå på nybrygga. Etter en liten anbudsrunde, fikk vi et anbud fra Drøbak marineservice. De 

starter opp arbeidet 8. juni og ha arbeidet ferdig innen 15. juni.  

På badehusanlegget trengs kun vanlig vedlikehold. Det er blant annet behov for å skifte ut dørene 

etter hvert, men det er ikke overskudd til det nå. 

Jubileumsboka ble ferdigstilt i august og det har blitt solgt ca. 100 eksemplarer. Det er omtrent 100 

stk. igjen. Nye medlemmer vil motta en bok og ellers er det anledning til å kjøpe. 

Bussholdeplassen – Hellvikskog bussholdeplass. Det har vært dialog med grunneier, kommunen og 

Viken fylkeskommune om utbedring og trafikksikring av bussholdeplassen. Viken fylkeskommune har 

opprettet en liten prosjektgruppe som vil utarbeide forslag til en trygg holdeplass nærmest mulig 

eksisterende bussholdeplass. 

Spørsmål og kommentarer: 

Spørsmål: Når det blir gjennomført utbedringer på nybrygga, blir det fortsatt tilgang til båtplassene, 

eller blir det midlertidig stengt? 

Svar: Kanskje noen båter vil måtte flyttes midlertidig og at det i kortere perioder på hverdager i 

arbeidstiden vil være stengt, men man skal i all hovedsak kunne komme ut til badstua og til 

båtplassene utover flytebryggeanlegget. 

ISI-banen: Anette Gabrielsen og Marie Vetti prøver å holde ISI-banen gående og forsøker å holde litt 

orden. Det har blitt satt ut toaletter som fungerer fint. Vanlige aktiviteter på ISI-banen er blant annet 

Frisbee golf og sykkelkjøring. Dessuten er det populært å arrangere barnebursdager der. Det er to 

representanter fra dette vellet og en representant fra hvert av de andre vel-foreningene som møtes 

en gang innimellom for å prøve å holde det litt ved like. ISI-banens styre har planer om å arrangere 

en såkalt bike-in-kino for barna. Utover dette er det ambisjoner om å få arrangert ISI-lekene, 

tradisjon tro i august. Vanligvis er det vaffelsøndag første søndag i måneden.  

Det er viktig at vi benytter oss av ISI-banen, vedlikeholder og utvikler den, for å kunne beholde ISI-

banen og området rundt slik det er nå – et fellesskap mellom de fire vellene Oksval, Ursvik, Hellvik og 

Hellvikskog. ISI-banens styre har et ønske om å kunne utvide lekeplassen for eksempel. Marie Vetti 

holder litt i det, ettersom hun nettopp har vært på kurs om dette. Hvis det er noen som kjenner et 

brennende engasjement eller er interessert i å bidra til at ISI-banen kan fungere bedre, er det bare å 

ta kontakt med Anette eller Marie. 

Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent. 

Regnskap 2020 (b) 

Regnskapet for 2020 er nå godkjent av revisor Bjørn Drabløs. 
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På inntektssiden er det badehuskontingent, kontingent og leie for nybrygga, leieinntekter for 

moloplasser, badstukontingent, litt salg av jubileumsbok og velkontingent. I tillegg kommer noen 

eksterne tilskudd (bl.a. grasrotandelen fra Norsk Tipping) samt momskompensasjon.  

Det er satt opp noter med kommentarer i regnskapet. Se regnskap og budsjett for flere detaljer. 

Kort oppsummert er det: 

Inntekter på 248 286, 46 kroner. 

Kostnader på 232 555, 44 kroner. 

Overskudd på 15 731, 02 kroner.  

Vellet er på pluss-siden for 2020 og beløpet er føyd til vellets egenkapital. 

Det er utestående kontingent på 8200 kroner. Kasserer jobber for å redusere denne summen.. 

Vellets bankkonto innehar 79 535, 12 kroner ved årsskiftet. 

Ursvikbuktens båtforenings representant, Kjell Gudmundsen, gratulerte vellet med et usedvanlig 

godt oppført regnskap. Han sa at det er godt detaljert og mulig for alle og enhver å kunne følge med 

på inntekter og utgifter. 

Vedtak: Generalforsamlingen ga en enstemmig godkjenning av regnskapet. 

4. Nærmere informasjon om status for badstua og nybrygga 
Badstua: 

Det er litt utestående arbeid med noen vedkasser og tremmer som kommer etter hvert. Styret har 

fått til et bookingsystem, et vipps-system og en pris som er ok. Det er systemer som fungerer. 

Brukerne kan gi tilbakemeldinger og innspill til forbedringer, for selv om prøveåret er over, kan vi helt 

sikkert gjøre ting enda bedre for alle. 

Nybrygga: 

Kjell Gudmundsen redegjorde for hvorfor og hvordan situasjonen er på nybrygga. Kort oppsummert 

har det vært mer is enn det har vært på mange år. Det har vært tøft vær og sterk nordavind, og 

bryggeanlegget vårt er ekstra værutsatt for nordavinden. Det har også vært ekstremt lavvann og mer 

is denne vinteren enn vi har hatt på mange år.  Skaden på fundamentet må trolig ha skjedd over noe 

tid. Da isen begynte å bevege seg, tok den tak i det ytterste elementet og dreide det en kvart omgang 

rundt det ene hjørnet. Bryggen ble liggende skjevt, og det medførte fare å bruke den.  

Styret kontaktet Drøbak Marineservice AS, som allerede hadde et oppdrag på flytebryggeanlegget, 

for å få en rask sikring av nybrygga. De festet nybrygga midlertidig med stropper slik at den trygt 
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kunne brukes. Det ble så foretatt en anbudsrunde med tre seriøse tilbud. Valget falt på tilbudet fra 

Drøbak Marineservice AS som var det beste med tanke på kvalitet, pris og nærhet. 

De kommer og har avtalt å gjøre arbeidet ferdig innen 15. juni til en total kostnad på kr 400 000. Det 

er en stor kostnad for vellet, men skal man gjøre arbeid i sjø koster det ofte 3 ganger mer enn på 

land.  

Spørsmål fra forsamlingen: Er arbeidet på nybrygga søknadspliktig? 

Svar fra styret: Nei. Vi reparer noe som har gått i stykker, og det er ikke søknadspliktig. Dette er en 

orientering om det som har skjedd og skal skje. Vi vil få en brygge som forhåpentligvis vil stå i 100 år. 

5. Nybrygga – båtplasser – leietager eller andelshaver 
Tidligere har det vært enighet om at det er bra å ha noen båtplasser som leies ut på årsbasis, i tillegg 

til de plassene som innehas av andelshavere. Grunnet de store utgiftene som nå kommer i 

forbindelse med reparasjon av nybrygga, la styret fram et forslag om at alle plassene omgjøres til 

andelsplasser. 

Styret foreslo følgende: 
1. Vellet tilbyr samtlige plasser som er til rådighet som andelsplasser - til sammen 9 plasser. Dette 

vil styrke økonomien for vellet i en situasjon det er behov for det.  
2. 5 av plassene er i dag leid ut - vi tilbyr dagens leietakere å bli andelshaver i år. Dersom de er 

negative til dette og heller vil leie, foretas det ingen endring for disse plassene før i 2022. 
Begrunnelsen for dette er at det er uheldig å tvinge folk ut av plassene så seint i sesongen. 

3. Fire av vellets plasser er ledige/ikke utleid. Vi tilbyr de som står øverst på ventelista å bli 
andelshaver til disse.  

4. Dersom noen på ventelista ikke ønsker å bli andelshaver, tilbys plassen til neste på lista. 
5. Styret får i oppgave å utarbeide klare regler for tildeling og avhending av båtplasser. Spesielt bør 

disse være tydelige på at andelshaver som ikke lenger ønsker båtplass, må tilbakeføre andelen 
til vellet. Vellet vil da tildele plassen til den som står øverst på venteliste. Andeler i nybrygga kan 
ikke følge med eiendomsskifte eller omsettes fritt. 

 

Spørsmål 1: Hvem avgjør innskuddet? De 6 andelshaverne for nybrygga som er her, eller alle 

stemmeberettigede på generalforsamlingen? 

Svar fra styret: Vellet bidrar med betydelige midler når det nå skal settes i stand. Alle 

stemmeberettigete er med på å bestemme om alle båtplassene på nybrygga skal gjøres om til 

andelsplasser. Andelshavere har en spesiell stemme når det gjelder pris.  

Spørsmål 2: Skal det være åpent for arv av båtplass?  

Svar fra styret: Det kan generalforsamlingen være med på å bestemme. 
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Innspill 3: Båtplassen følger som regel ikke eiendommen, men her kan man gjøre en todeling. Arv av 

eiendom kan også bety arv av båtplass, men ellers går båtplassen tilbake til vellet. 

Innspill 4: Det ble spurt om hvem som skal stemme over hva når det gjelder nybrygga. Årsmøtet kan 

ta beslutninger om moloen, og det samme prinsippet bør gjelde nybrygga. Det er vellets 

engasjement, vellets penger og dugnadsinnsats. Det er fellesskapet som skal bestemme det. 

Medlemmet mente at det også bør gjelde priser. Det er ikke de som akkurat nå har andelsplasser der 

som skal bestemme det alene. 

Innspill 5: Hvem er ansvarlig for vedlikeholdet av nybrygga? Det ble ikke brukt særlig penger på 

vedlikehold i fjor, men nå er det en kostnad på 400 000 kroner. 

Svar fra styret: Det er et felleskap mellom andelshavere, leietakere og øvrige velmedlemmer. Alle bør 

være med å betale for dette. Det er et prinsipp om felleskap, ettersom det er et felles anlegg til glede 

for alle i vellet der alle bidrar på ulikt vis. De som er så heldige å ha badehus, båtplass og så videre, 

betaler noe ekstra for dette, men anlegget er for alle og alle bør dele på kostnadene. 

Innspill 6: Nybrygga ble opprettet som en egen organisasjon. Moloen, badehusrekka og nybrygga har 

tidligere vært tre organisasjoner.  Regnskap og forvaltning bør slås sammen og sees på som en 

helhet. Dette er vellets felleseie som alle bidrar til å vedlikeholde på ulike måter. 

Utdypende svar fra styret: Som det framgår i regnskap og budsjett er det et oppsett av hvordan i 

utbedringen av nybrygga skal gå i hop. Nybrygga har opparbeidet seg en egenkapital som er i stand til 

å dekke deler av utgiftene. Andelshavere er foreslått å betale det resterende. .  

Innspill 7: Nybrygga er eneste ankomst til flytebryggeanlegget. Er de med på å spleise på dette?  

Svar fra representant for Ursvikbuktens båtforening: Vi i Ursvikbuktens båtforening svarte nei til den 

forespørselen av flere årsaker. Vi mener at vi bidrar til felleskapet ved å ha anlegget åpent for bading 

og for å holde det i stand. Hvert år blir utriggere ødelagt fordi ungdom husker på dem, og det klarer 

vi ikke å forhindre. Det koster cirka 30 000 kroner å reparere det hvert år. Nå har vi også fått en 

badstue som ligger til flytebryggeanlegget. Det opptar egentlig en båtplass, noe som kan bety at 

vellet burde betale tilsvarende et innskudd og et medlemskap i båtforeningen. Det spørsmålet reiser 

vi ikke overfor vellet, fordi vi anser oss som en del av felleskapet.  

Vi som har plasser på flytebrygga, er med på felles kostnader i tillegg til å være medlemmer der ute. 

Det har betydd reparasjoner og utskiftninger for 1,7 millioner kroner. Vi 53 som har plasser der ute, 

har betalt dette sammen, uten å ta opp lån. I båtforeningen har det vært diskutert om man burde 

stenge flytebryggeanlegget med port, slik at det ikke blir tillatt for andre å ferdes der. Den saken har 

vært oppe to ganger, og det har heldigvis vært et stort flertall for at det skal vi ikke gjøre. . Her på 

badeanlegget er vi et stort felleskap med forskjellige aktiviteter. Det er i dag 60 cm mindre vann enn i 

1960, og det er snart ikke badevann rundt badehusene. Derfor er flytebryggeanlegget nå et aktivum 

for hele Hellvikskog vel. Båtforeningen mener det er det store felleskapets oppgave å ta den 

nødvendige reparasjonen på det ytterste elementet på nybrygga. 
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Representanten fremmet i tillegg et forslag om at hele fellesskapet – alle medlemmer – burde være 

med å spleise på utgiftene og også sikre at vellet har en god økonomi med evne til å dekke 

uforutsette utgifter. Konkret foreslo han en engangsavgift kr 500 for 2021.    

Svar fra styret: Det siste forslaget vil bli behandlet under dagsordenpunktet om budsjett for 2021. 

Først må spørsmålet om alle plassene på nybrygga bør omgjøres til andelsplasser avklares.  

Innspill 8: Medlemmet ønsker å støtte forslaget om en engangsinnbetaling i 2021. Bruken av 

badeanlegget har forandret seg og det er økt bruk. På grunn av badstua har det blitt bevegelse på 

hele fundamentet. Det kan være årsaken til skaden på nybrygga, og alle i vellet er ansvarlig for dette. 

Det har aldri vært så mye trafikk som det er i år, og det er alles ansvar. Medlemmet vet ikke om det 

blir ødelagt igjen neste år ved samme bruk. Derfor vil medlemmet støtte båtforeningens 

representant sitt innspill om at alle bør være med på dette.  

Svar fra styret: Spørsmålet om fordeling av kostnadene ved utbedring og en eventuell 

ekstrainnbetaling i 2021 tas under budsjettdiskusjonen 

Vedtak: Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag om å gjøre alle plasser på nybrygga til 

andelsplasser, samt de øvrige punktene som ble framlagt, men med følgende tillegg: I de nye reglene 

som utarbeides bør det også gå fram at båtplass kan arves innen samme familie og at andelshavere 

skal få tilbud om oppgradering til en bedre båtplass når en slik blir ledig. 

6. Framleggelse av forslag til utbedring av moloen 
Styret hadde utarbeidet fire forslag til utbedring av moloen, i tråd med vedtak på 

generalforsamlingen i 2020. I innkallingen til generalforsamlingen framkommer detaljene for de fire 

alternativene.  

Alternativ 4 var å gjøre de nødvendigste reparasjonene, støpe igjen hull og så legge et tredekke med 

skruer og en rampe opp til selve badehuset.  

Styret anbefalte alternativ 4, det vil si utbedring av hull med betong og avslutte med et tredekke på 

toppen. 

Innspill 1: Medlemmet var ikke enig med styrets anbefaling. Et sånt tredekke vil ikke holde så lenge. 

Istedenfor foreslo han å tette hull i år og ta en større støpe-jobb et annet år. Det vil gi et dekke som 

vil holde bedre, enn et tredekke. Det er bedre å heller gå for det mer kostbare alternativet. For øvrig 

- hvordan er det å skyte fast noe i et gammelt dekke?  

Svar fra styret: Man må borre ned rustfri gjengestål. Det må være støp rundt, ganske langt ned. 

Tverrbjelker. Det blir mye gjengestål og en langvarig jobb.  

Innspill 2: Tilslutter meg også de foregående talere. Vi reparerer i år og tar dugnadsjobbing for å 

ordne støp senere. Det går med liv og lyst, og det blir en fin dugnad. Alternativ 4 kommer også til å 

bli dyrt. 
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Innspill 3: Det er et alternativ å bruke lekter og pumpe sement opp på dekket. Oslo havnereparasjon 

driver med det. Medlemmet har ikke tro på tredekke fordi det blir glatt om vinteren. 

Innspill 4: Tredekke er ikke et dårlig alternativ, for det holder minst i 15 år, og vi har ingen garanti på 

støp heller. Enig i at en utbedrer i år og setter den store jobben til neste år, for å utrede alternativer. 

Tredekke blir ikke glattere enn ved badehuset. 

Innspill 5: Det gikk ganske greit med støp forrige gang vi holdt på. Vi bør vurdere stabiliteten av hele 

moloen, for det er en del steiner som sklir ut. Det må sikres, før vi støper nytt. Derfor bør vi innhente 

noen sakkyndig for vurdering av stabiliteten på muren, før vi vurderer å sette i gang. Hull bør derimot 

utbedres med en gang. 

Styreleder oppsummerte: Alle er enige om at en mindre støpe-jobb for å tette igjen hull bør gjøres i 

år, men ikke enighet om topp-dekke. Hvilket toppdekke moloen bør ha, bør diskuteres på neste års 

generalforsamling. Styret vil da legge fram ulike l forslag til en større utbedring.   

Vedtak: Generalforsamlingen sluttet seg til denne oppsummeringen.. 

7. Forslag til tiltak og budsjett 2021 – inkl. medlemskontingent vellet 

og betaling for båtplasser 
Det er ikke noe alternativ å ikke utbedre nybrygga. Kostnadene blir på til sammen kr 400 000 for at vi 

skal få en trygg brygge som kan holde i svært mange år framover. 

Inntektene i budsjettet for 2021 kommer fra badehuskontingent, kontingent nybrygga, nye 

andelsinnbetalinger, båtplasser på moloen og inntekter fra badstua. den sistnevnte utgjør en 

betydelig inntekt - oppimot 90 000 kroner. I tillegg kommer velkontingent fra et stadig økende antall 

medlemmer.  Styret foreslår at velkontingenten settes opp til kr 500 kroner. I tillegg kommer 

eksterne tilskudd, der momskompensasjonen er vesentlig, men det er ekstra innskudd og salg av 

utleieplassene som utgjør den største inntekten. 

Slik det ser ut nå blir det et underskudd på kr 25 - 26000 neste år, men det har vi kapital til. 

Innspill 1: Felleskapet bør være med å bidra. Hvis vi øker med kr 500 per medlem som en 

engangsinnbetaling for 2021, slik det ble foreslått tidligere, kan vellet få et budsjett med nødvendig 

overskudd.  

Innspill 2: Styret foreslår å øke velkontingenten fra 300 til 500 kr, men det er faktisk skammelig lite i 

forhold til det vi får tilbake. Jeg mener at felleskapet skal være med å betale for reparasjonen. En 

ekstra betaling i 2021 på kr 500. Det kan gi en inntekt til vellet på inntil kr 100 000 til for eksempel 

uforutsette utgifter. Jeg foreslår ikke å redusere finansieringen som allerede ligger der. All annen 

finansiering bør stå som det står. 

Innspill 3: Medlemmet er helt innstilt på at styrets forslag til inndekning av reparasjonen på nybrygga 

er riktig. Engangsavgiften burde dekke andre kostnader. 
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Innspill 4: Foreslår at alle velmedlemmer betaler en engangssum for 2021 for utbedring av nybrygga. 

De pengene som da kommer inn, bør gå til fradrag på de ekstra innskuddene som andelshaverne på 

nybrygga må ut med.  

Innspill 5: Medlemmet ser ikke noe poeng med å komme med kr 500 kroner, pluss 10 000 kroner 

som ekstra utgift for andelshaverne. Istedenfor burde andelshavere på nybrygga sette opp en bom 

selv og tjene penger.  

Innspill 6: Det vil være bra med en buffer på kr 100 000 ekstra. Det vil antagelig komme uforutsette 

kostnader i tillegg til anbudet på kr 400 000 for reparasjon av nybrygga.  

Innspill 7: Det er felleskapet som gjelder, og vi er sammen om dette. Medlemmet støtter forslaget 

om at andelseierne og vellet dekker reparasjonen, og at velmedlemmene er med på å betale i tillegg. 

Innspill 8: Er vi sikre på at vi ikke mister medlemmer om vi ber medlemmene om til sammen 1000 kr i 

inneværende år? 

Innspill 9: Medlemmet støtter at det er felleskapets ansvar. Forslaget med tilskudd i form av et 

engangsbeløp er riktig. 

Innspill 10: Så lenge medlemmene får informasjon om hvorfor det er en økning og et engangsbeløp, 

vil det nok være støtte for det blant velmedlemmene. 

Oppsummering fra styret:  

Det er bred støtte for budsjettet som er lagt fram pluss et engangsbeløp på kr 500 for 2021. Men det 

er ikke enighet om hva ekstrabeløpet for 2021 skal dekke. 

Innspill til oppsummeringen: Den tolkningen var ikke helt riktig. Den eksisterende finansieringen står 

som det står. I tillegg skal alle velmedlemmer betale en ekstraordinær innbetaling. 

Svar fra styret: Det er enighet om velkontingenten og engangsbeløpet. Men det er ikke enighet om 

hva ekstrabeløpet skal dekke: Enten fratrekk fra innskudd på nybrygga eller alternativt en buffer. 

29 av alle stemmeberettigete stemte for buffer, mens 2 stemte for fratrekk for andelshavere på 

nybrygga. 

Det er simpelt flertall som gjelder.  

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok det framlagte budsjettet og i tillegg forslaget om en 

engangsavgift på kr 500 for 2021 som skal utgjøre en buffer i budsjettet for uforutsette utgifter til 

nybrygga eller annet som måtte oppstå i kommende år.  

8. Status utsatt jubileumsfest 
100-årsjubileet måtte utsettes på grunn av korona, til høsten regner vi med at alle er vaksinerte og at 

kommunen åpner opp for at vi kan feire 101 år. Vi trenger en festkomité. Det er lagt inn noen 
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kostnader til en fest i budsjettet. Jorunn Hartung har sagt ja til å være med i festkomiteen. Ragna 

Brekke i Trollveien meldte seg som frivillig til festkomiteen. Andre kan gjerne melde seg på senere. 

Styret vil også bidra. 

9. Valg av styremedlemmer, revisor, valgkomité samt rep. fra 

flytebrygga og til ISI-banen 
 

Valgkomiteens forslag til medlemmer av styret: 

- Anette Gabrielsen og Victoria Fleischer Magnryd gjenvelges. De vil ivareta sekretærfunksjoner. 

- Ole Jacob Valen, styremedlem med et særlig ansvar for nybrygga 

- Bernd Stephan Palm, styremedlem med et særlig ansvar for badstua 

 

Valgkomiteens forslag til andre verv – 1 års varighet: 

- Bjørn Olav Drabløs gjenvelges som revisor 

- Kjell Gudmundsen gjenvelges som representant fra Ursvikbuktens båtforening 

- Anette Gabrielsen gjenvelges som vellets representant til ISI-banen med Marie Johansen 

Vetti som vararepresentant 

- Terje Larsen og Roar Hartung tar gjenvalg som vellets valgkomite 

- Det foreslås ingen representant til Nesodden Velforbund 

 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med applaus. De tre som gikk ut av styret, Bjørn Busk, Knut Rostad 

og Rolf Wibe ble takket for sin innsats gjennom mange år.  

 

Styrets sammensetning etter generalforsamlingen: Valgperiode 

Leder Inger Næss 2020 - 2022 

Kasserer Frank Sivertsen 2020 - 2022 

Sekretær Anette Gabrielsen 2021- 2023 

Sekretær Victoria Fleischer Magnryd 2021- 2023 

Styremedlem/badehusansvarlig Lars Petter Pettersen  2020 - 2022 

Styremedlem/ansvarlig nybrygga Ole J. S. Valen 2021 - 2023 

Styremedlem/ansvarlig badstua, Bernd Stephan Palm 2021 - 2023 
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Styreleder takket for møtet med noen avsluttende ord. Spesiell takk for velvillighet ved dugnadene 

og for ulike ekstrainnsatser når det har vært behov for det. Noen utfordringer har vi hatt: Blant annet 

engangsgrill utenfor badehusene, litt søppel og noe ekstra bråk på bryggene.. Vi kan alle ta ansvar 

ved å rydde etter oss og gjerne litt etter andre også.. vi må sammen ta vare på det flotte anlegget vi 

har og ta ansvar overfor hverandre.  

Takk for i kveld. 

 

---------X---------- 

Et ekstra innspill fra forsamlingen etter møtets slutt: Kan vi gjøre mer for å få støtte til vedlikehold av 

badehusrekka? Har noen prøvd å søke støtteordninger, kulturminnevern osv.? Badehusrekka er et 

viktig tilskudd i Oslofjorden. Deltaker er interessert i å bidra til å gjøre en jobb hvis forsamlingen og 

styret mener det vil la seg gjøre. 

Svar fra styret: Det bør ikke være noe problem å søke. En bør være obs på om eventuelle tilskudd 

gjør at vi kan miste handlefrihet på noen områder. 

Oppfølging fra en i forsamlingen: Et godt forslag med tanke på moloen også. Kulturminnefondet er et 

forslag. Det skal være en enkel søknadsprosess. Erfaringer tilsier at en kan stipulere dugnadstimer inn 

i et budsjett på eksempelvis ca. 200 kr/time. Moloen, som jo er over 100 år gammel, vil kunne 

komme i kategorien over prosjekter som kan få støtte fra kulturminnefondet.  

Svar fra leder: Takk for gode forslag. Styret vil, gjerne sammen med andre velmedlemmer, søke gode 

støtteordninger som ikke hindrer oss i å drive de vanlige aktivitetene vi har. Vi ønsker jo alle å bevare 

dette unike anlegget på en god måte.    
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