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Referat årsmøtet, 9. sept, 2020: 
 

AGENDA: 
 
1) Valg av ordstyrer. 
2) Valg av referent. 
3) Godkjenning av innkalling. 
4) Årsberetning for 2019 
5) Forslag 
6) Regnskap 2019 
7) Forslag til Budsjett 2020 og 2021 
8) Valg 

a) Valg av styre 
b) Valg av representanter til Stiftelsen Hellviktangen 
c) Valg av valgkomite 

 

 
REFERAT: 
 
Tilstede:  
10 medlemsvel samt 1 politisk parti deltok på møtet.  
 
1. Terje Larsen ble valgt som ordstyrer. 
 
2. Grethe Marie Belboe ble valgt som referent. 
 
3. Godkjenning av innkallingen: 
Godkjent. 
 
4. Årsberetningen 2019: 
Kommentar og spørsmål om veilys og brøyting. Denne saken er vanskelig. Det kom forslag om 
at det nye styret opprette en egen gruppe som tar tak i dette. 
Styret har hatt problemer med å bli hørt og bli tatt alvorlig av politikerne. 
Replikk til punktet om Veilys, brøyting og vedlikehold: Forslag om at velforbundet skal være en 
høringsinstans. Få dette nedfelt i et vedtak. Stillingsinstruks i forvaltningen. Ligger egentlig i 
forvaltningsloven allerede, men dette bør frem. 
Styret ønsker å fremheve at forbundet har midler til støtte til veisikring som velene kan søke 
om å få refundert utgifter til dette. Det oppfordres til å søke på disse midlene! 
Vi oppfordrer også velene til å søke om refusjon på mva fra Lotteristiftelsen. Søknad om dette 
sendes til VFO i mai/juni hvert år. 
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Det er ønske om at velledermøtene kommer i gang igjen etter at Covid19-perioden er under 
kontroll. 
Ang. samarbeid med Foreningsnytt – Det er et viktig organ å holde i gang og vi prøver alt vi kan 
med å opprettholde dette samarbeidet. Vi oppfordrer også alle velene om å bidra. 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
5. Forslag 
Ingen forslag har kommet inn. 
 
6. Regnskap 2019: 
Godkjent 
 
7. Budsjett 2020 og 2021: 
Revidert budsjett for 2020: 
Økt litt på trykk av avis, vi når ikke målet med 3 innlegg for året pga. Covid19.  
Digitalisering av avisen er satt inn i budsjettet. 
Nytt av året: påvirkningsarbeid: Hvis velene har behov for å gjøre noe for sine medlemmer, 
være seg jubileum, informasjonsbrosjyre eller annet påvirkningsarbeid som bidrar til å få opp 
medlemstallene, så kan de søke om midler til dette. 
 
Forslag til budsjett 2021: 
Vi har vært forsiktig med å sette opp hva vi får av bidrag fra kommunen. Derfor et underskudd 
på 110.000 kr. 
Pengene som vi nå får fra kommunen er ikke satt føringer på, så noen av disse pengene blir 
overført til drift av velforbundet. 
Kontingent på 60 kr pr medlem videreføres. 
 
Begge budsjettene er godkjent. 
 
8. Valg 

a. Valg av styre 
Ny leder ble valgt: Knut Ertresvaag. 
Magnus Lorvik og Hanne Ree- Lindstad fortsetter som styremedlemmer i 1 år til. 
Søgnhild Østvold stiller til valg for 1 år. 
Knut Trond Næsje og Terje Larsen stiller til valg for 2 år. 
Nytt styremedlem for 1 år: Per Hopsø. 

b. Valg av representanter til Stiftelsen Hellviktangen: 
Terje Larsen fortsetter som representant. Styret velger vararepresentant selv. 

c. Valg av valgkomite: Per Hopsøe har sittet i valgkomiteen siden 2013 og han ønsker 
nå å fratre sitt verv. 
Ny valgkomite: Yvonne Krøger fra Sjøstrand vel og Arne Lendl fra Nesoddtangen vel. 

Valgkomiteens innstiling ble godkjent. 
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Det nye styret blir som følger: 
 
Leder: 
Knut Ertresvaag fra Oksval Vel. 
 
Nestleder og kasserer: 
Knut Trond Næsje fra Ursvik Vel. 
 
Styremedlemmer: 
Terje Larsen fra Hellvikskog Vel. 
Søgnhild Østvold fra Sjøstrand Vel. 
Per Hopsø fra Bomansvik Vel. 
Hanne Ree-Lindstad fra Berger Vel. 
Magnus Lorvik fra Alværn Vel. 
 
Valgkomite: 
Yvonne Krøger fra Sjøstrand Vel. 
Arne Lendl fra Nesoddtangen Vel. 
 
Vi takker valgkomiteen for deres arbeid og de fikk en blomst hver. 
 
Vi takker Torunn Stangeland for innsatsen som styremedlem. Hun har sittet i styret siden 2016. 
Hun fikk også en blomst.  
 
Vi takker Terje Larsen for innsatsen som styreleder i året som har gått. Han fikk også en blomst. 
 
Nesodden, 9.9.2020 
Grethe Marie Belboe 
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