Nesodden Velforbund
Stiftet 12.november 1936
Representant for 37 lokale foreninger
Tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon

Årsberetning MAI 2019 TIL MAI 2020.
Styret har i 2019 bestått av:
Leder:
Terje Larsen - Hellvikskog vel
Nestleder:
Knut Næsje – Ursvik Vel
Styremedlemmer:
Søgnhild Østvold - Sjøstrand Vel
Torunn Stangeland – Bomannsvik vel
Hanne Ree-Lindstad - Berger Vel
Magnus Lorvik – Alværn Vel
Sekretær:
Revisor:
Valgkomite:

Grethe Marie Belboe
Arne Lendl fra Nesoddtangen vel
Per Hopsø fra Bomansvik vel og Arne Lendl fra Nesoddtangen vel

Medlemmer:
Vi har 37 medlemsforeninger. En oppgang på 2 vel fra i fjor.
Totalt pr. 31.12 representerte vi 2699 husstander som er en oppgang på 78 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 epost.
Veilys, brøyting og vedlikehold:
Det nye styret hadde ved oppstart våren 2019, en ambisjon om å bli ferdig med
veilys/snøbrøyting/veivedlikehold for de private veiene. Få omgjort tidligere vedtak og med det,
tilbakeført til kommunal drift, som tidligere.
I forbindelse med kommunevalget fortok styret en spørreundersøkelse i Fellesvellets Avis nr. 2 høsten
2019, overfor de politiske partiene om hvordan de stilte seg til saken.
Slik styret tolker svarene de gav, var alle partiene for at dagens ordning må omgjøres. - At kun ett vedtak
i kommunestyret må til. Etter det har styret forsøkt å få kontakt med Ordfører og Kommunaldirektør
(Rådmann) for å få de til å ta saken opp til ny votering og vedtak.
Fra desember 2019, har 3 henvendelser blitt foretatt. Men svar på henvendelsen er ikke mottatt.
Svindelforsøk:
Også i dette driftsåret var det igjen utenlandske svindlere som forsøkte å svindle oss gjennom å fremstå
som om mailen kom fra NVFs styreleder. Vår kasserer med sitt skrape blikk og gode vurdering
gjennomskuet svindelforsøket og forhindret mulig økonomiske tap samt mulig informasjonslekkasjer.
Økonomi:
Driftsinntekter var i 2019 kr. 302 571 og driftsutgiftene var kr. 237 433. Dette ga et driftsoverskudd på
kr. 65 138. Vi hadde finansinntekter på kr. 2 815, slik at vi totalt sett gikk med kr. 67 952 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
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for 2019 var kr. 211 500. I 2019 bevilget ikke Nesodden kommune noe til driftsstøtte eller til
veilys/trafikksikkerhetstiltak.
Veisikrings- og støttemidler:
Sjøstrand og Alvern har fått utbetalt støtte i år. Vi disponerer nå kr. 175 865 som er tilgjengelig for
velene til støtte for veisikring og andre formål.
Fagerstrand og Ellingstadåsen har fått tilskudd i forbindelse med gjennomføring av hhv 100 års og 75
års jubileumsarrangement.
MVA kompensasjon:
21 778 frivillige lag og organisasjoner fikk før jul utbetalt momskompensasjon på til sammen kr. 1.607
milliarder. I 2019 er avkortningen 18,1 prosent av det godkjente beløpet.
Vi søkte om å få refundert kr. 25 621, og med avkortning fikk vi utbetalt kr. 20 771. MVA refusjon for
strøsandkasser er ikke godkjent.
Velene som fikk MVA refusjon av Lotteristiftelsen:
BJØRNELIA VEL
639 kr
DALBO VEL
24 567 kr
ELLINGSTADÅSEN VEL
866 kr
FLASKEBEKK VEL
3 714 kr
HELLVIKSKOG VEL
21 512 kr
HELVIK VEL
66 692 kr
NESODDEN VELFORBUND
20 981 kr
NESODDTANGEN VEL
9 039 kr
TJERNSKOGEN GRENDELAG
2 878 kr
Grasrotandelen:
Vi fikk utbetalt kr. 0 i 2019.
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.
Vel-leder-møter:
Ett møte er avholdt. Styret hadde registrert en del misnøye blant medlemmer/beboere, også i media,
som gikk på mangelfull informasjon og påvirkningsmulighet fra kommunens side, i forbindelse med
utbyggingsplanene for Nesodden.
Da NVF fra før er medlem av Beboeraksjonen, fant styret det greit å invitere dem til å presentere seg,
som ett sted velene kan søke informasjon/hjelp. Medlemskap i Beboeraksjonen er gratis.
På initiativ fra Folkeopplysningen, tilsluttet styret i NVF seg til en bekymringsmelding, sammen med
Beboer aksjonen. Den ble gjengitt i Foreningsnytt nr. 26/2019.
Den 04.03.2020 inviterte kommuneadministrasjonen og politikerne, til ett informasjonsmøte hvor leder
var til stede. Et godt informativt møte, hvor det virket som de hadde tatt lærdom av tidligere feilgrep og
kritikk. De åpner nå for flere møter og muligheter for beboerne til å påvirke planer. Da er nå opp til
beboerne og vellene å følge med og ta initiativ i saker de mener angår og berører dem.
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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 2019.
Styret har hatt det redaksjonelle. 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.
Digitalisering av gamle velaviser:
Det ble på årsmøtet i 2019 besluttet å sette av 100.000 kr til digitalisering av gamle aviser. Dette gjøres i
samarbeid med Nasjonalbiblioteket.
Det er laget register for de første 20 årene og all skanning av egne aviser er gjennomført.
Nasjonalbiblioteket skanner resten av avisene og legger ut dette på sine nettsider. Register med linker til
de enkelte artiklene blir lagt ut på våre nettsider.
Kr. 11 250 ble brukt på dette arbeidet i 2019. Arbeidet fortsettes i 2020.
Websiden vår - www.nesoddenvelforbund.no:
Vi har 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:
Relativt kort snø og is-vinter gjorde at behovet for strøsand ble mindre enn tidligere år. Fortsatt er det
vel som ikke forholder seg til frist som blir satt. Noe som fordyrer og kan gå ut over levering.
Men det har gått greit, og vårt forhold til leverandør er fint.
Stiftelsen Hellviktangen:
NVFs representant i stiftelsens styre har dette året vært Terje Larsen. Vararepresentant har vært Torunn
Stangeland.
Styrets hovedoppgaver er håndtering av leieavtale med kunstkafeen og vedlikehold av bygningene.
Bygningene vedlikeholdes etter prinsipper for gamle trehus.
På grunn av diverse omstendigheter er det kun vært avholdt ett styremøte i stiftelsen i perioden.
Diverse utbedringer og vedlikehold er utført på inventar og det ytre. Økonomien er etter forholdene
grei.
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Vellenes Fellesorganisasjons (VFO) 2019:
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 gjennom Gjensidige: Forsikringsdekningen gjelder ansvarsforsikring,




forsikring for ulykker under dugnadsarbeid, styreansvar og yrkesskade. Fra 2020 inkluderer den også
byggherreansvar for mindre arbeider i velforeningsregi. Byggherreansvar dekker blant annet ansvar som
ansvarlig tiltakshaver kan få etter arbeidsmiljøloven eller forurensningsloven med forskrifter. Forsikringen
omfatter på visse betingelser nå også økonomisk skade for medlemsforeningene som følge av ansvar hos VFO
som saksbehandler
Momskompensasjon: Muligheten for å søke om refusjon av betalt merverdiavgift. Medlemsforeningene i
Vellenes Fellesorganisasjon mottok kr 5 170 996,- som moms-kompensasjon for 2018 i desember 2019.
Medlemsservice og rådgivning: Omfatter kurante driftsspørsmål, spørsmål om lekeplasser og andre
aktiviteter, formelle sider ved drift av velforeninger og juridiske spørsmål knyttet til avtale-/kontraktsrett,
plan- og bygningsloven m.v samt StyreWeb; systemet for medlems-registrering, datalagring, regnskap og
nettside.

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

Arbeidet på flere fronter for å styrke VFO’s kontaktflate og handlingsevne for å øke innsikten i hva
velbevegelsen betyr for lokalt frivillig arbeid.
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:
 Stortinget
 Departementer
 KS - kommunenes organisasjon
 Høgskoler
 Forskningsinstitusjoner
 Røde Kors, Naturvernforbundet, AlleMed, Hold Norge Rent og Kulturvernforbundet
 Arbeid i den nordiske fellesorganisasjonen: «Hela Norden ska leva»

Nesodden, april, 2019
Styret
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