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Årsberetning 2018. 
Styret har i 2018 bestått av:  
Leder:   Trond Erik Bergersen – Helvik Vel 
Nestleder:  Knut Næsje – Ursvik Vel  
Styremedlemmer: Søgnhild Øsvold   - Sjøstrand Vel 

Terje Larsen - Hellvikskog vel 
Harald Opsand – Blylaget Vel  
Torunn Stangeland – Bomannsvik vel 
Hanne Ree-Lindstad - Berger Vel 
Kjersti Beck Skogseid - Ellingstadåsen Vel 
Magnus Lorvik – Alværn Vel 
 

Sekretær:   Grethe Marie Belboe 
Revisor:   Arne Lendl fra Nesoddtangen vel 
Valgkomite:  Per Hopsø fra Bomansvik vel og Arne Lendl fra Nesoddtangen vel 
 
Velforbundets representanter på Stiftelse Hellviktangen: 
Det ble på årsmøtet i 2018 besluttet at styret skulle velge disse representantene. 
Representant:   Terje Larsen 
Vara:    Trond Erik Bergersen 
 
Medlemmer: 
Vi har 35 medlemsforeninger. En oppgang på 2 vel fra i fjor. 
Totalt pr. 31.12 representerte vi 2621 husstander som er en oppgang på 52 husstander. 
 
Styre- og arbeidsmøter: 
Det ble avholdt 8 styremøter i perioden i tillegg til arbeidsmøter blant styremedlemmer. 
Hele styret har i tillegg behandlet saker og vært i kontakt via telefon, egen Facebook-gruppe og på e-
post. 
Nesodden Velforbund har i år arrangert 2 møter for ledere i velene. Dette for å få enda bedre kontakt 
med våre medlemmer, høre på deres kjernesaker og lære mer av hvordan de har organisert seg. 
Velforbundet har også i tradisjonen tro presentert seg for Formannskapet med ønske om kommunale 
midler til støtte for veisikring. (7. mars – 17. oktober). 
 
Økonomi: 
Driftsinntekter var i 2018 kr. 311.671 og driftsutgiftene var kr. 285.904. Dette ga et driftsoverskudd på 
kr. 25.767. Vi hadde finansinntekter på kr. 2.482, slik at vi totalt sett gikk med kr. 28.249 i overskudd. 
Vår hovedinntektskilde er medlemskontingenten og tilskudd fra Nesodden kommune.  Hvert Vel betaler 
kr. 75 pr medlem. Medlemskontingenten blir stemt over og fastsatt på årsmøtet. Medlemsinntektene 
for 2018 var kr. 192.300.  I 2018 bevilget Nesodden kommune 60 000 til driftsstøtte samt kr. 65 000 til 
veilys/trafikksikkerhetstiltak. 
 
Velforbundet ble i året utsatt for såkalt “direktørsvindel”. Det gikk ut på at en svindler utgav seg som 
leder av velforbundet og ba kasserer om å utbetale et stort beløp til en oppgitt konto i Italia. Svindelen 
ble oppdaget fra vår side, men uheldige omstendigheter gjorde at beløpet ble utbetalt likevel. Etter 
politianmeldelse og kommunikasjon med banken ble beløpet refundert.  
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Veisikrings- og støttemidler:  
Hellvik og ISI har fått utbetalt støtte i år. Vi disponerer nå kr. 245.865 som er tilgjengelig for velene til 
støtte for veisikring og andre formål. 
Sjøstrand har fått tilskudd i forbindelse med gjennomføring av sitt 100 års jubileumsarrangement. 
 
MVA kompensasjon:  
24 055 frivillige lag og organisasjoner fikk før jul utbetalt momskompensasjon på til sammen kr. 1,42 
milliarder. I 2018 er avkortningen 25,5 prosent av det godkjente beløpet. 
Vi søkte om å få refundert kr. 23 163, og med avkortning fikk vi utbetalt kr. 17 095. MVA refusjon for 
strøsandkasser er ikke godkjent. 
Velene som fikk MVA refusjon av Lotteristiftelsen:  

BJØRNELIA VEL 1 801 

BLYLAGET VEL 2 948 

DALBO 1 176 

ELLINGSTADÅSEN VELFORENING 2 193 

FAGERSTRAND 2 377 

HELVIK VEL 13 952 

NESODDEN VELFORBUND 17 268 

SJØSTRAND VEL 11 928 

SOLÅSEN VEL 455 

URSVIK VEL 13 574 
 
Grasrotandelen: 
Vi fikk utbetalt kr. 1 478 i 2018. 
De som ønsker å gi sin grasrotandel til Nesodden Velforbund: organisasjonsnummeret vårt er 
970994912 eller søk oss opp på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen. 
Statistikk finnes her: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=970994912. 
 
Møte med lederne i velene:  
Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor vil vi arrangere møter gjennom året 
mellom velforbundets styre og lederne i velene. To møter er avholdt; 22.3.2018 hvor tema var 
Strandryddedag, veilys og innfartsparkeringer og 13.9.2018 hvor tema var veilys i private veier. 
  
Veilys:  
Veilys i private veier har vært gjennomgangstema i flere år, også i året som gikk. Vårt standpunkt har 
blitt presisert ovenfor kommunen, dvs. at dette er fellesskapets ansvar. Kommunen er eier av lyset i dag. 
Kommunen påtok seg også ansvar for å oppgradere veilysanlegget til moderne standard før eventuell 
overføring til veilagene. Vi forsøkte i det lengste å få omgjort vedtaket fra 2013, uten å få dette 
bekreftet av rådmann og ordfører. 
  
Et ekstraordinært årsmøte ble arrangert med formål å gi styret fullmakt til å fortsette arbeidet med å 
utarbeide en avtale med kommunen om betingelser for overføring til veilagene. Dette ble nedstemt. 
Møtet ønsket ikke å gå i forhandlinger før eventuelt etter valget for om mulig å endre vedtak om 
eierskap i forbindelse med valget. 
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Nye politiske signaler etter dette møtet er at dette likevel er mulig blir resultatet i valgåret 2019. Vi 
oppfatter dette som et signal på av vårt arbeid kan medføre endringer til det beste for beboerne på 
Nesodden. Styret i velforbundet er svært glade for det. 
 
Høringsuttalelse kommuneplan 2018 – 2042 for Nesodden kommune 
Styret leverte høringsuttalelse for kommuneplanen. Vi var positive til det arbeid som er nedlagt i utkast 
til planen. Kommunen har klare føringer gitt i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
Kommunen uttrykker gjennom sin plan utfordringer med denne som de ønsker å imøtegå gjennom å 
endre fordelingsnøkkelen. Det er vi enige i, og støtter kommunen i den holdningen. 
 
Vi støttet videre kommunens mål med prosess for eventuell utbygging; innenfra og ut, områdeplaner og 
reguleringsplaner må utarbeides, rekkefølgeplaner ved utbygging. Dette vil bidra til en mer helhetlig 
utvikling av områdene. Dette er en viktig forutsetning for at planen skal kunne gjennomføres 
 
Høringsuttalelse Parkeringsstrategi for Nesodden kommune 
Styret leverte høringsuttalelse for parkeringsstrategien. Vi var positive til at det utarbeides en 
parkeringsstrategi for Nesodden. Det står lite om innfartsparkering i strategien. Noen plasser er under 
planlegging. Velforbundet støtter kommunen i at bygging av flere parkeringsplasser alene ikke løser 
utfordringene. Vi støtter også det overordnede mål å begrense bilbruken. Vi hadde en del kommentarer. 
Disse kan leses i høringssvaret på våre nettsider. 
 
Fellesvellets avis: 
Fellesvellets avis er NVFs viktigste kommunikasjonskanal og var i perioden 2011 – 2015 en ren nettavis. 
Vi har siden 2016 samarbeidet med Nesodden Folkeopplysningsråd om å trykke avisen som en egen del 
av Foreningsnytt.  
Det ble utgitt 2 aviser sammen med Foreningsnytt i 2018. 
Styret har hatt det redaksjonelle ansvaret og Grethe Marie Belboe har hatt ansvaret for å redigere det 
redaksjonelle stoffet og produsere avisen. Det selges ikke annonser i velavisen da det ikke er ønskelig å 
komme i konflikt med samarbeidet vi har med Foreningsnytt. 
Fellesvelets avis på papir en er viktig informasjonskanal for alle velene på Nesodden. Det viser seg å 
være vanskelig å treffe mange lesere kun gjennom Facebook og nettavis. Gjennom en papiravis i alles 
postkasser gjøres innbyggerne oppmerksom på at det skjer noe i lokalmiljøene på Nesodden. De enkelte 
velene er velkommen til å publisere gjennom fellesvelets avis. 
 
Websiden vår - www.nesoddenvelforbund.no: 
Vi har i året som har gått, brukt websiden aktivt og oppdatert med hendelser som vi har vært opptatt av. 
Vi har også vært ganske aktiv på Facebook-siden. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere innholdet på 
websiden og på Facebook for å gjøre disse så brukervennlig og aktuelle som mulig. 
 
Strøsand: 
Vinteren med mye snø og isete veier og stier, har ført til noe mer forbruk av strøsand, så langt i år. 
Bestillingene har tikket inn jevnt og trutt. Og leveringene likedan. Frossen strøsand har vi opplevd også i 
år, men jevnt over har det hele gått greit. Samarbeidet med leverandøren går også godt. 
15. oktober var fristen for bestilling. Fristen er satt for å være forberedt til vinteren setter inn.  For å 
få strøsanden så rimelig som mulig, oppfordrer vi til at velene forholder seg til denne datoen.   
 
 
 

http://www.nesoddenvelforbund.no/
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Stiftelsen Hellviktangen:  
Styret i Stiftelsen Hellviktangen består av tre medlemmer; en fra Nesodden kommune, en fra Nesodden 
Folkeopplysningsråd (Foreningsnytt) og en fra Nesodden Velforbund. NVFs representant i stiftelsens 
styre har dette året vært Terje Larsen. Vararepresentant har vært Trond Bergersen. 
Styrets hovedoppgaver har vært håndtering av leieavtale med kunstkafeen og vedlikehold av 
bygningene. Bygningene vedlikeholdes etter prinsipper for gamle trehus. 
 
Vellenes Fellesorganisasjons (VFO) 2018: 
Nesodden Velforbund er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon.  Alle medlemsforeninger i NVF er 
automatisk medlemmer gjennom fellesorganisasjonen og nyter godt av de medlemsfordelene dette 
innebærer. Blant disse er: 

 Kollektiv forsikringsordninger for styreansvar, dugnader og velarrangementer. 
 Muligheten for å søke om refusjon av betalt merverdiavgift. 
 Medlemsservice og rådgivning.  

Medlemsinformasjon gjennom Velposten, velnett.no og Facebook også www.velnett.no. 
Søgnhild Østvold, Nesodden Velforbund, er valgt inn i styret for Vellenes Fellesorganisasjon for perioden 
2019/2021. 
Viktige saker i perioden 2018 har vært: 

 Styrking av sekretariatet og rådgivningsarbeidet for medlemsforeningene. 
 Gode forsikringsordninger og nye medlemsfordeler. 
 Premissleverandør og påvirkning i forhold til stortingsmeldinger om norsk frivillighet og 

folkehelsearbeid.  
 Styrking av velbevegelsens plass i norsk frivillighet, blant annet gjennom påvirkning og dialog 

med: 
o Stortinget 
o Departementer 
o KS - kommunenes organisasjon 
o Høgskoler 
o Forskningsinstitusjoner 
o Arbeid i den nordiske fellesorganisasjonen: «Hela Norden ska leva» 

 
 
Nesodden, april, 2019 
Styret 

http://www.velnett.no/

