
 
 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2018 

Det innkalles til ordinær generalforsamling for Hellvikskog Vel og generalforsamling  
for Nybrygga- og badehusets andelshavere. 

Dato/tid/sted: 11. april, kl. 19:15 i NIF-huset ved Bergerbanen 
 
Dagsorden: 
  1.  Valg av ordstyrer og referent 
  2.  Årsberetning 2017 
  3.  Status Badehuset 
  4.  Nesodden Velforbund 
  5.  Regnskap, kontingenter og budsjett 

  6.  Status vellets 100 års jubileum i 2020 – Jubileumsbok  

  7.  Valg 
  8.  Innkomne forslag: 
       –  Digitalisering av vellets arkiv 

       – Ombygning og etablering av badstue og garderobe i badehuset på ca 15% av  
 badehuset areal. Forslaget blir i sin helhet presentert på GF. 
       – Alternativt forslag til badstue, som et flytende anlegg 

       – Toalett i forbindelse med badeanlegget 

      –  Sikring av badehusanlegg og havna 

Forslag sendes styrets formann Ola Dronsett, ola@dronsett.no, senest 28. mars. 

Det vil bli enkel bevertning på møtet. 
Årsberetning, regnskap og saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår 

internettside www.hellvikskog.no en uke før møtet.  
Dokumentene vil også være tilgjengelig i begrenset opplag i papirform på møtet. 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer 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 

Hellvikskog Vel 
v / formann Ola Dronsett 
Liaveien 34
1459  Nesodden 
telefon:  901 96 917 
epost:     ola@dronsett.no

www.hellvikskog.no
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1. Valg av ordstyrer og referent. 

2. Årsberetning for Hellvikskog Vel 2017 

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.  

Vi er etter sesongen 2017 langt på vei med å ferdigstille det store vedlikeholdsbehovet, for 
mer utfyllende informasjon, se eget avsnitt. 

St. Hans aften 2017 bød på noen utfordringer i forhold til værmeldingen. For å unngå våte 
bord og benker og vann både i hodet og buksebaken ut over kvelden gikk vi til innkjøp av 
en stor presenning som fungerte ypperlig som party telt. Ivrige partyfiksere, som 
foregående år, pyntet bordene med hvite duker og blomster og det ble fyr på grillene med 
grillkull sponset av vellet mens festdeltagerne selv sto for det som skulle nytes. Vi tente 
bål i strandkanten og ”Hellvikskog All Star Husband” spilte opp for de mer enn 30 personer 
som var tilstede. Både nye og gamle bord/benker ble benyttet til siste sitteplass.  

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 eventuell brann dekker ikke forsikringen skaden. 

Opplagsplassen skal være ryddet senest 22.06 og være klar til St. Hans arrangement. Alle 
som benytter opplagsplassen ble ved høstdugnaden oppfordret til å merke båten med navn 
og telefonnr. Plast merkelapper, strips og vannfast tusj ble hengt på gjerdet ved porten. 

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  
 
DNB Sparebankstiftelsen har gitt gave pålydende 400.000.- kr for etablering av toalett i 
tilknytning til ISI-Banen. Toalettbygget med sanitærutstyr, pumpeanlegg etc er bygget, det 
gjenstår flislegging i toalettrommene og litt annet forefallende arbeid.  
Flislegger som på fritiden kan bistå med litt innsats søkes til dugnadsgjengen. 
Kommunestyret har i 2017 bevilget dekning av tilknytningsavgift etter påtrykk av vår 
lokale kommunestyrerepresentant. 

Det er åpnet en gruppe på Facebook som heter ISI-Banens venner/dugnadshjelp.  
Vi håper 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.  
Det planlegges flere prosjekter til våren og sommeren. Det er blant annet gitt i gave 
120.000,- kr til bygging av en permanent scene og vi trenger all hjelp vi kan få. 
Scenen planlegges bygget i 2019!  

Meld deg inn og bli en del av ISI-Banens VENNER! 



Strøsandkassene ble fylt i høst, de etterfylles ved meldt behov.  

Styret har søkt Nesodden velforbund om veisikringsmidler i 2017 som et resultat av 
spørsmål på GF 2017 om det forelå svar fra Komune/Fylke/Statens vegvesen på tidligere 
henvendelser. Det er i mars måned gitt tilsagn om noe midler til private veier.   

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 
veivedlikehold (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 

Vellet har også i 2017 opprettholdt kontakten med Ursvik Vel, vedrørende samarbeidet om 
båtplasser i Ursvikbukta. Vi er i dialog og arbeidet videreføres.  
For mere informasjon om hva dette handler om, se historikken i innkallinger og referater 
fra generalforsamlinger de siste årene på nettsidene våre. 

Nesodden kommune oppfordrer foreninger og lag til å adoptere en strandparsell langs 
Nesoddlandet. Formålet er at foreninger og enkeltpersoner bidrar til et renest mulig 
strand- og sjømiljø. I god dugnadsånd har vellet i alle år tatt ansvar for å rydde     
strandparsellen i Ursvikbukta. Nå er det formalisert ved adopsjon av stranden fra ISI -
bekken til Trollveien.  

Signert 
Styret i Hellvikskog Vel 

Styrets sammensetting siden fjorårets generalforsamling: 

Formann  Sekretær og nestformann Badehussjef  Kasserer 
Ola Dronsett  Terje Kveen   Torgeir Stubberud Svend Skjønsberg 

Havnesjef  Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem 
Jørn Bertelsen Sven Erik Johansson  Rolf Wibe  Trond Schliemann 

Styremedlem  Styremedlem    
Bjørn Busk  Knut Rostad 

Hellvikskog Vel  
dato, 24.03. 2018 

Styret  



3. Styret informerer: Badehuset, nybrygga,    
opplagsplassen og stien fra Liaveien 
    
Oppgradering av badehuset i henhold til planer presentert på Generalforsamlingen 2017 
ble i stor grad utført på vårdugnaden 15 mai og høstdugnaden 23 september. 
Vi hadde en ambisiøs liste over nødvendig vedlikehold og reparasjoner, det ble skiftet 
takrenner på østsiden, skrapet og malt halve vestsiden, resten av badehuset ble skrapet 
og forberedt for maling, men grunnet regn og fuktig vær i høst måtte resterende maling 
utsettes til i år. Fundamentrestene etter fortøyningswiren langs moloen ble hugget i 
stykker og kastet. Råtne vindskiebord og dørstokker på et par av badehusene ble skiftet, 
deler av undersiden av selve badehusgulvet ble impregnert foruten det tradisjonelle med 
utsetting av badestiger, bøyer, rengjøring av molo og opplagsplass.  

Før høstdugnaden, etter mange ønsker og forslag, ble det bestemt at vi skulle oppgradere 
stien fra Liaveien med drenering av vanninnsig, legge fin pukkstein som underlag og et 
solid toppdekke med subus som ble maskinstampet for et godt og varig resultat. Det ble 
gravet ca 20 m dreneringsgrøft som ble kultet før dreneringsrør og filterduk ble lagt ned.  
3 m3 pukkstein og 7m3 subus ble levert av Nesodden Kommune som uttrykte stor 
takknemlighet for innsatsen vi gjør i vellet og for fellesskapet.  

Utenom dugnaden ble det i midten av juni bygget / montert et nytt 10 m2 stort 
redskapshus inne på opplagsplassen. Nå har vi god plass til redskap og utstyr, enkelt å 
holde orden og finne frem til rekvisita og verktøy ved behov. Dette frigjorde også et 
badehus som nå gir vellet leieinntekter. Vi takker snekkergjengen og malerne som raskt og 
effektivt fikk gjort dette ferdig i rekordfart før St. Hans feiringen. 

Nye oppgaver på badehuset, nybrygga, stranden og stien. 
Det er ikke tvil om at badehuset står i et særdeles tøft miljø, og et såpass gammelt        
byggverk krever mye vedlikehold.  

I år skal halve vestsiden og hele østsiden males ferdig og takrenner på vestsiden skal 
skiftes. Dekket rundt badehuset skal impregneres med grønnsåpe for å bevare og beskytte 
treverket og bidra til å beholde et fint utseende.  
Resultat av befaring før endelig arbeidsplan settes opp og sendes ut sammen med 
dugnadsinnkallelsen. Nybrygga skal oppgraderes med ferdigstillelse av trinnet ned fra 
bryggeelementet for å gjøre adkomst til båtene sikrere og lettere.  
Nedre del av stien har behov for mer drenering på høyre side mot kajakkstativet.   

4. Styret informerer: Nesodden velforbund 

Nesodden Velforbund avholdt formannsmøte 26.10.2017. Tilstede fra Hellvikskog Vel var 
Terje Kveen. 
Nesodden Velforbund er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), et landsomfattende 
forbund av velforeninger, andre nærområdeforeninger og deres fellesorganer på kommune- 
og fylkesnivå. 
  
VFOs MEDLEMSFORDELER: 
   - Forsikringsordninger 
   - Juridisk veiledning og råd 
   - MVA refusjon 
   - Rabattordninger (strøsand til kassene) 
   - Faglig råd og veiledning 
   - Velposten 
   - Kurs og konferanser 
   - Egne nettsider 



5.  Regnskap, kontingenter og budsjett 
     se vedlegg til Årsberetningen Hellvikskog Vel 2018 

6. Styret informerer: Status vellets 100 års jubileum i 
2020 – Jubileumsbok  

Forfatter av boken, Ann-Turi har hatt et fruktbart møte med Kjell Gudmundsen og foreløpig 
tre øvrige beboere i vellet, og har kommet godt i gang med forberedelsene. 

  

7. Valg 2018 

Styrets sammensetning: Valgperiode Valg / ikke på valg

Formann  
Ola Dronsett

2016 / 2017 På valg 
ola@dronsett.no

Kasserer
Svend Skjønsberg 

2016 / 2017 På valg 
s-skjoen@online.no

Sekretær / Nestformann
Terje Kveen

2017 / 2018 Ikke på valg 
terje.kveen@gmail.com

Havnesjef
Jørn Bertelsen

2017 / 2018 Ikke på valg 
ijoer-be@online.no

Badehussjef
Torgeir Stubberud

2017 / 2018 Ikke på valg 
lasse.stubberud@gmail.com

Ass. Badehussjef
Knut Rostad

2017 / 2018 Ikke på valg 
knuros@statoil.com

Styremedlem
Bjørn Busk

2017 / 2018 Ikke på valg 
busk@adl.no

Styremedlem
Sven Erik Johansson

2016 / 2017 På valg 
sejo@innovatec.net

Styremedlem
Trond Schliemann

2016 / 2017 Påvalg 
ts@hippsomhapp.no

Styremedlem
Rolf Wibe

2016 / 2017 På valg 
rolfwibe@gmail.com

Andre komiteer og verv:  

Representant for flytebrygga
Jørn Bertelsen

På valg 
ijoer-be@online.no

ISI. Komiteen
Trond Schliemann

På Valg 
ts@hippsomhapp.no

Revisor:  
Bjørn Olav Drabløs

På valg

Valgkomité:
Terje Larsen
Roar Hartung.

  På valg 
926 30 095 / terlar@live.no 
920 61 869 / roar.hartung@gmail.com

mailto:ola@dronsett.no
mailto:s-skjoen@online.no
mailto:terje.kveen@gmail.com
mailto:ijoer-be@online.no
mailto:lasse.stubberud@gmail.com
mailto:knuros@statoil.com
mailto:busk@adl.no
mailto:sejo@innovatec.net
mailto:ts@hippsomhapp.no
mailto:rolfwibe@gmail.com
mailto:ijoer-be@online.no
mailto:ts@hippsomhapp.no
mailto:terlar@live.no
mailto:roar.hartung@gmail.com


8. Innkomne forslag 

Badstue avdeling på badehuset 
Forslag stillet av: Jørn Bertelsen 

En liten gruppe av vellet- og badehusets medlemmer foreslår å gjøre om en del av 
badehuset til badstue og garderobe. Badstuen blir ca 9 m2 og garderoben ca 6m2.  
Dette vil kreve innløsning av 10 kabiner i nordenden av badet.
Innløsningen er tenkt dels ved å ta i bruk 4 kabiner som i dag er eiet av vellet og 6 kabiner 
ved frivillig avståelse.
For å benytte badstuen må man være medlem i Hellvikskog vel og betale et innskudd og 
årlig kontingent til dekning av strøm og forefallende utgifter. Garderoben foreslåes å kunne 
benyttes av vellets medlemmer som pr. i dag ikke har egen cabin mot en årlig 
ekstrakontingent for utlevering av nøkkel. Byggefinansiering er tenkt dekket ved 
medlemskontingent og forskuttering gjennom vellets midler i hovedsak fra kloakklaget. 
Forskutterte midler skal tilbakeføres vellets kasse gjennom badstue medlemskaps-
kontingent og garderobekontingent.  
Forslagsstiller har tro på at et slikt initiativ vil kunne verve ytterlige flere medlemmer.   
Det er ca 100 husstander i vårt område som ikke er medlem i vellet.
Detaljert beskrivelse og budsjettforslag blir presentert på generalforsamlingen. 

Forslag:  
Forslagsstiller ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvikle detaljplaner og 
økonomi samt erverve de kabiner det er behov for ved frivillig avståelse.

Badstue planer i badehuset 
Alternativt forslag stillet av:  
Roar Hartung, Frank Sivertsen, Terje Larsen, Torger Stubberud, Bernd Palm 

Vi viser til innkalling til generalforsamling i Hellvikskog Vel den 11. april 2018, der det er 
varslet forslag om etablering av badstu med garderobe på ca 15% av badehusets areal. 
Undertegnede er i utgangspunktet positive til tanken om etablering av en badstu i 
Ursvikbukten, men mener dette i så fall bør etableres som et flytende anlegg uavhengig av 
badehuset.  
En ombygging av deler av badehuset til badstu vil redusere antall badehusavlukker i 
anlegget og derved også velmedlemenes fremtidige mulighet til å få seg badehus i 
anlegget. Videre vil dette medføre endringer i fasaden på et unikt og bevaringsverdig bygg 
som badehuset er. 
Et slikt anlegg kan ligge ute hele vinteren og det finnes sannsynligvis flere alternative 
plasseringer i anlegget. I prinsippet er dette et fartøy og trenger sannsynligvis ingen 
søknad til kommunen i forhold til Plan- og Bygningsloven. 
Et badstuanlegg utgjør en økt brannrisiko. Det vil derfor være en fordel om det er helt 
adskilt fra badehuset. 
Forslag: 
Et flytende badstuanlegg kan evt. organiseres og driftes som et andelslag av de 
interesserte. Videre kan det avhendes og fjernes dersom interessen avtar i fremtiden. 

Toalett i forbindelse med badeanlegget 
Forslag stillet av:  
Roar Hartung, Frank Sivertsen, Terje Larsen, Torger Stubberud, Bernd Palm  

Forslag: 
Vi mener Hellvikskog Vel heller bør bruke sine resurser på å få etablert et toalett i 
tilknytning til badeanlegget. Det foreslås derfor at vellet i samarbeid med kommunen 
utreder mulige løsninger.



8. Innkomne forslag (forts) 

Digitalisering av arkivet 
Forslag stillet av: Ola Dronsett 

I vellets snart hundre år historie sitter vi på et stort og omfattende arkiv. Arkivet har 
gjennom årene vært oppbevart dels privat og i de senere år i hytta som vellet og 
kloakklaget leide av Doris Bjerke. I 2017 ble leieavtalen med Doris Bjerke avsluttet og 
arkivet ble flyttet til ISI banens lokaler. Så langt har vi vært heldige og unngått innbrudd 
med resultat som hærverk, brann etc.  
Det er nå muligheter for å digitalisere hele eller deler av arkivet hos Remonter på Berger. 
Et godt overslag tilsier at vi kan få digitalisert det som er viktig å ivareta for ca 5 000,- kr. 

Forslag:  
Forslagsstiller ber om at GF godkjenner investering på 5 000,- kr. til sikring av arkivet. 

Sikring av badehusanlegg og havna 
Forslag stillet av: Ralf Engelmann 

I juli 2017 ble det diskutert sikkerheten av anlegget og båtene våre om natten etter flere 
episoder hvor uvedkommende gikk om bord i flere båter, tok med seg deler knyttet til 
båtene samt feil bruk av engangsgriller og forsøpling. 

Jeg ønsker derfor å ta opp følgende forslag: 
Vi bør sikre badehusanlegg og båthavna mot hærverk og skader fra uvedkommende i det 
vi erstatter porten med en fungerende løsning, i det minste utbedre den. Vi må ha 
lignende tiltak som alle båthavner rundt oss i Oslofjorden har: adgang via nøkler og bruk 
av port man ikke kan klatre rundt på 1-2-3. 
Jeg ønsker ikke å stenge ut folk, men jeg føler behov for å beskytte anlegget og båtene 
våre. Samtidig medfører det også at de som oppholder seg på badehuset/brygger får en 
sterkere tilknytting til anlegget. Noe som igjen medfører en følelse av eierskap og ansvar. 

Forslag: 
Erstatte dagens port med en annen løsning, samt erstatte dagens låsesylinder inkl. alle 
nøkler som er i omløp med digitale nøkkelbrikker. 
Disse kan slettes ved tap/flytting og er sikret mot kopiering.  



Vedlegg til Årsberetningen Hellvikskog Vel 2018 

5 Budsjett 2018 

Forslag til kontingenter 

Velkontingent    kr. 300,- (uendret) – Pensjonister 50% 

Jubileimsbok Hellvikskog 100 år kr. 100,-        

Æredsmedlemmer og passive medlemmer er fritatt fra ordinær medlemskontingent,  
jmf. vedtektene. 
Badehus kontingent    kr.      500  (uendret) 

Brygge/molokontingent   kr.      100  (endret) 

Nybryggekontingent    kr.      500  (uendret) 

Dugnadsgebyr bad/ Nybrygge  kr.      100  (dugnadsplikt á kr.100,- pr.time) 

Pris på båtplass Nybrygge   kr. 10.000  (uendret) 

Utleiepris på brygge    kr.   1.500  (uendret) 

Pris pr. badehusandel   kr. 15.500  (endret for de som har betalt) 

Utleie badehus    kr.   1.000  (endret) = leie kr 500 + årskontingent 

Dugnadsplikten på badehuset foreslås med 4 timer for 2018, som vanlig. 
Dugnadsplikten på nybrygga foreslås med 4 timer for 2018, som vanlig.

Hellvikskog	Vel	-	Regnskap	2017,	budsjett	2018

Side	2	av	2

Eiendeler
Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
1510	Utestående	kontingent 25	850,00 30	900,00 20	800,00
1570	Andre	kortsiktige	fordringer	 20	356,47 4	628,30 4	628,30
1920	Bank 337	880,74 334	024,41 255	580,74

Sum	eiendeler 384	087,21 369	552,71 281	009,04

Gjeld	og	Egenkapital
Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
2410	Kortsiktig	Gjeld 1	200,00 1	200,00 1	200,00

Egenkapital
Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
2000	Vellet	-	Egenkapital 128	352,39 126	455,18 39	219,05
2010	Veier	-	Egenkapital 41	323,00 41	673,00 41	323,00
2020	Idrettslaget	-	Egenkapital 37	320,00 37	320,00 37	320,00
2050	Badehus	-	Egenkapital 111	705,54 67	899,33 111	372,20
2060	Nybrygga	-	Egenkapital 64	186,29 95	005,19 71	352,95
Sum	egenkapital 382	887,21 368	352,71 300	587,21

Sum	gjeld	og	egenkapital 384	087,21 369	552,71 301	787,21

Nesodden,	26.03.2018	2018

………………………………….. ………………………………
Svend	T.	Skjønsberg Bjørn	Olav	Drabløs
Kasserer Revisor

Hellvikskog	Vel	-	Regnskap	2017,	budsjett	2018

Side	1	av	2

Inntekter

Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
3100	Badehus	-	Kontingent		 34	500,00 38	000,00 35	500,00
3105	Badehus	-	Leie 2	000,00 2	000,00
3110	Nybrygga	-	Kontingent 8	550,00 9	000,00 9	500,00
3112	Leieinntekt	båtplass 1	500,00 9	000,00 6	000,00
3120	Leie	-	Molo		 2	400,00 3	000,00 2	000,00
3150	Vellet	-	Kontingent 300,00
3200	Velkontingent	1) 45	650,00 32	199,00 58	000,00
3210	Grusvei	 -350,00 800,00
3230	Dugnadsgebyr	bad 0,00 27	750,00
3250	Dugnadsgebyr	brygge 0,00 0,00
3500	Eksterne	tilskudd 87	308,79
3800	Badehus	-	Salg/kjøp/oppgradering -22	500,00 612	000,00
3850	Nybrygga	salg/kjøp	båtplass -10	000,00 -10	000,00
3910	Purregebyr 0,00 1	080,00
3960	Andre	inntekter 3	597,08 11	611,37
8040	Renteinntekter 284,00 67,00 200,00

Inntekter 153	239,87 734	507,37 113	200,00

Kostnader

Konto 2017 2016 Budsjett	2018
6100	Kontingent	organisasjon 10	200,00 7	750,00 12	500,00
6210	Husleie 3	000,00 6	000,00 0,00
6300	Leie	lokaler	og	festeavgift 2	100,00
6303	Strøm	leide	lokaler 1	083,51 5	089,31 0,00
xxxx	Vellet	materiell		2) 0,00 100	000,00
6310	Badehus	-	Dugnad	materiell 39	964,00 561	207,20 25	000,00
6320	Nybrygga	-	Dugnad	materiell 23	572,87 12	278,00 5	000,00
6340	Strøm	Badehus	og	brygger	3) 7	209,63 4	287,09 5	000,00
6360	Renovasjon	3) 4	350,83 4	749,00 5	000,00
6370	Strøsand 2	995,00 2	380,00 3	000,00
6800	Kontorrekvisita 1	563,90
6810	IT	kostnader/kontorrekvisita/porto 3	708,00 3	601,63 5	000,00
6940	Porto 243,00
7101	Vellet	-	dugnadsutgifter	bevertning 0,00 778,40 2	000,00
7105	Badehus	-	dugnadsutgifter	bevertning 9	396,10 6	270,16 5	000,00
7130	Nybrygga	-	dugnadsutgifter	bevertning 3	442,55
7140	Velfest 414,00 0,00 5	000,00
7500	Forsikring 4	289,00 3	986,00 4	500,00
7610	Styre	og	årsmøtekostnader 4	771,48 7	739,01 7	500,00
7770	Bank-	og	kortgebyr 4	474,00 4	468,00 5	000,00
7790	Andre	kostnader	4) 11	927,50 13	322,00 6	000,00

Sum	kostnader 138	705,37 643	905,80 195	500,00

Resultat 14	534,50 90	601,57 -82	300,00

Fordelt:	Resultat	Vellet 1	897,20 -6	183,01 -89	133,33
Fordelt:	Resultat	vei -350,00 0,00 0,00
Fordelt:	Resultat	Badehus 43	806,20 76	324,61 -333,33
Fordelt:	Resultat	Nybrygga -30	818,91 20	459,97 7	166,67

Resultat	fordelt 14	534,50 90	601,57 -82	300,00

Noter:
1)	Budsjettert	200	betalende	medlemmer	a	kr	200	+	kr	100	ekstra	til	bok
2)	Utgifter	til	bok	100-års	jubileum	for	vellet	i	2020		budsjettert	i	2018.	
3)	Vann,	strøm	og	renovasjon	er	delt	50	%	båtforeningen,	1/6	på	vel,	bad	brygge
4)	Andre	kostnader	2017	er	hovedsakelig	Isi-kontingent	(5.000),	og	kostnader	knyttet	til	flytting	fra	velhytta	til	Isi-hytta	(5.016)

Finansiering	av	velbok	til	100	års	jubileum

Utgifter
4	mnd	a	20.000 80	000
trykkekostnader 17	000

uforutsett 3	000
100	000

Finansiering
Ekstra	velkontingent		2018 200x100 20	000
Ekstra	velkontingent		2019 200x100 20	000
Ekstra	velkontingent		2020 200x100 20	000

Salg	bok** 100	x	300	kr 30	000
støtte	fra	vellet	(kloakkmidler) 10	000

100	000

*	ekstra	kontingent	er	obligatorisk,	men	alle	velmedlemmene	får	et	subsidiert	eksemplar	av	boken
**	et	salg	av	100	bøker	anses	som	et	nøkternt	anslag.	Anslaget	innebærer	et	restopplag	på	180	bøker.	
Selges	flere	enn	100	bøker,	vil	behovet	for	støtte	fra	vellet	reduseres,	selges	flere	enn	150	bøker	går	prosjektet
i	overskudd	og	vellets	EK	styrkes.	
Selges	færre	enn	100	bøker	vil	vellet	øke	sin	støtte.	
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Eiendeler
Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
1510	Utestående	kontingent 25	850,00 30	900,00 20	800,00
1570	Andre	kortsiktige	fordringer	 20	356,47 4	628,30 4	628,30
1920	Bank 337	880,74 334	024,41 255	580,74

Sum	eiendeler 384	087,21 369	552,71 281	009,04

Gjeld	og	Egenkapital
Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
2410	Kortsiktig	Gjeld 1	200,00 1	200,00 1	200,00

Egenkapital
Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
2000	Vellet	-	Egenkapital 128	352,39 126	455,18 39	219,05
2010	Veier	-	Egenkapital 41	323,00 41	673,00 41	323,00
2020	Idrettslaget	-	Egenkapital 37	320,00 37	320,00 37	320,00
2050	Badehus	-	Egenkapital 111	705,54 67	899,33 111	372,20
2060	Nybrygga	-	Egenkapital 64	186,29 95	005,19 71	352,95
Sum	egenkapital 382	887,21 368	352,71 300	587,21

Sum	gjeld	og	egenkapital 384	087,21 369	552,71 301	787,21

Nesodden,	26.03.2018	2018

………………………………….. ………………………………
Svend	T.	Skjønsberg Bjørn	Olav	Drabløs
Kasserer Revisor
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Inntekter

Konto Regnskap	2017 Regnskap	2016 Budsjett	2018
3100	Badehus	-	Kontingent		 34	500,00 38	000,00 35	500,00
3105	Badehus	-	Leie 2	000,00 2	000,00
3110	Nybrygga	-	Kontingent 8	550,00 9	000,00 9	500,00
3112	Leieinntekt	båtplass 1	500,00 9	000,00 6	000,00
3120	Leie	-	Molo		 2	400,00 3	000,00 2	000,00
3150	Vellet	-	Kontingent 300,00
3200	Velkontingent	1) 45	650,00 32	199,00 58	000,00
3210	Grusvei	 -350,00 800,00
3230	Dugnadsgebyr	bad 0,00 27	750,00
3250	Dugnadsgebyr	brygge 0,00 0,00
3500	Eksterne	tilskudd 87	308,79
3800	Badehus	-	Salg/kjøp/oppgradering -22	500,00 612	000,00
3850	Nybrygga	salg/kjøp	båtplass -10	000,00 -10	000,00
3910	Purregebyr 0,00 1	080,00
3960	Andre	inntekter 3	597,08 11	611,37
8040	Renteinntekter 284,00 67,00 200,00

Inntekter 153	239,87 734	507,37 113	200,00

Kostnader

Konto 2017 2016 Budsjett	2018
6100	Kontingent	organisasjon 10	200,00 7	750,00 12	500,00
6210	Husleie 3	000,00 6	000,00 0,00
6300	Leie	lokaler	og	festeavgift 2	100,00
6303	Strøm	leide	lokaler 1	083,51 5	089,31 0,00
xxxx	Vellet	materiell		2) 0,00 100	000,00
6310	Badehus	-	Dugnad	materiell 39	964,00 561	207,20 25	000,00
6320	Nybrygga	-	Dugnad	materiell 23	572,87 12	278,00 5	000,00
6340	Strøm	Badehus	og	brygger	3) 7	209,63 4	287,09 5	000,00
6360	Renovasjon	3) 4	350,83 4	749,00 5	000,00
6370	Strøsand 2	995,00 2	380,00 3	000,00
6800	Kontorrekvisita 1	563,90
6810	IT	kostnader/kontorrekvisita/porto 3	708,00 3	601,63 5	000,00
6940	Porto 243,00
7101	Vellet	-	dugnadsutgifter	bevertning 0,00 778,40 2	000,00
7105	Badehus	-	dugnadsutgifter	bevertning 9	396,10 6	270,16 5	000,00
7130	Nybrygga	-	dugnadsutgifter	bevertning 3	442,55
7140	Velfest 414,00 0,00 5	000,00
7500	Forsikring 4	289,00 3	986,00 4	500,00
7610	Styre	og	årsmøtekostnader 4	771,48 7	739,01 7	500,00
7770	Bank-	og	kortgebyr 4	474,00 4	468,00 5	000,00
7790	Andre	kostnader	4) 11	927,50 13	322,00 6	000,00

Sum	kostnader 138	705,37 643	905,80 195	500,00

Resultat 14	534,50 90	601,57 -82	300,00

Fordelt:	Resultat	Vellet 1	897,20 -6	183,01 -89	133,33
Fordelt:	Resultat	vei -350,00 0,00 0,00
Fordelt:	Resultat	Badehus 43	806,20 76	324,61 -333,33
Fordelt:	Resultat	Nybrygga -30	818,91 20	459,97 7	166,67

Resultat	fordelt 14	534,50 90	601,57 -82	300,00

Noter:
1)	Budsjettert	200	betalende	medlemmer	a	kr	200	+	kr	100	ekstra	til	bok
2)	Utgifter	til	bok	100-års	jubileum	for	vellet	i	2020		budsjettert	i	2018.	
3)	Vann,	strøm	og	renovasjon	er	delt	50	%	båtforeningen,	1/6	på	vel,	bad	brygge
4)	Andre	kostnader	2017	er	hovedsakelig	Isi-kontingent	(5.000),	og	kostnader	knyttet	til	flytting	fra	velhytta	til	Isi-hytta	(5.016)

Finansiering	av	velbok	til	100	års	jubileum

Utgifter
4	mnd	a	20.000 80	000
trykkekostnader 17	000

uforutsett 3	000
100	000

Finansiering
Ekstra	velkontingent		2018 200x100 20	000
Ekstra	velkontingent		2019 200x100 20	000
Ekstra	velkontingent		2020 200x100 20	000

Salg	bok** 100	x	300	kr 30	000
støtte	fra	vellet	(kloakkmidler) 10	000

100	000

*	ekstra	kontingent	er	obligatorisk,	men	alle	velmedlemmene	får	et	subsidiert	eksemplar	av	boken
**	et	salg	av	100	bøker	anses	som	et	nøkternt	anslag.	Anslaget	innebærer	et	restopplag	på	180	bøker.	
Selges	flere	enn	100	bøker,	vil	behovet	for	støtte	fra	vellet	reduseres,	selges	flere	enn	150	bøker	går	prosjektet
i	overskudd	og	vellets	EK	styrkes.	
Selges	færre	enn	100	bøker	vil	vellet	øke	sin	støtte.	


