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

Årsberetning 2020.
Dette året ble veldig preget av Covid19 og aktiviteten i Velforbundet ble litt redusert pga. dette.
Årsmøtet ble også utsatt, og avholdt i
Styret 2020:
Siden vi ikke fikk avholdt årsmøtet i sept 2020, så fikk vi heller ikke valgt nytt styre, og det styret som ble
valgt i 2019, ble sittende. Vi har derfor hatt følgende sammensetninger i styret:
Mai-sept:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Sekretær:
Revisor:
Valgkomite:
Fom. September:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Sekretær:
Revisor:
Valgkomite:

Terje Larsen - Hellvikskog vel
Knut Næsje – Ursvik Vel
Søgnhild Østvold - Sjøstrand Vel
Torunn Stangeland – Bomannsvik vel
Hanne Ree-Lindstad - Berger Vel
Magnus Lorvik – Alværn Vel
Grethe Marie Belboe
Arne Lendl fra Nesoddtangen vel
Per Hopsø fra Bomansvik vel og Arne Lendl fra Nesoddtangen vel

Knut Ertersvaag
Knut Næsje – Ursvik Vel
Terje Larsen - Hellvikskog vel
Søgnhild Østvold - Sjøstrand Vel
Per Hopsøe – Bomannsvik vel
Hanne Ree-Lindstad - Berger Vel
Magnus Lorvik – Alværn Vel
Grethe Marie Belboe
Styret fikk fullmakt til selv å velge revisor.
Arne Lendl fra Nesoddtangen vel og Yvonne Krøger fra Sjøstrand vel

Medlemmer:
Vi har 35 medlemsforeninger. En nedgang på 2 vel fra i fjor.
Totalt pr. 31.12 representerte vi 2564 husstander som er en nedgang på 135 husstander. Vi merker en
generell nedgang i medlemstallene hos velene, og vi har hatt 2 utmeldinger i året som har gått.
Nye medlemmer:
NVF hadde i 2020 mål om å gjøre en innsats for å sikre seg nye medlemmer og samtidig hjelpe
eksisterende medlemmer med å rekruttere nye medlemmer. Dette har ikke blitt gjort, men vi håper at
aktiviteter i 2021 som brosjyre, virtuell kompetansedeling og informasjonsskriv i Foreningsnytt vil gjøre
noe med dette.
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Styre- og arbeidsmøter:
Det ble avholdt 9 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.
Møte med kommunen/rådmann/ordfører:
Formålet var å introdusere NVF sin nye leder, presentere våre fokusområder, vårt mandat gitt av
medlemmene samt at vi ble enige å sikre en tettere dialog og videre samarbeid - til felles beste.
Veilys, brøyting og vedlikehold:
Det har vært gjennomført møter med kommunedirektør og ordfører hvor veilys, brøyting og vedlikehold
har blitt tatt opp. Den eksisterende avtalen for brøyting går snart ut og kommunen må velge hvordan de
skal løse dette videre. Hvis kommunen går for en ny anbudskonkurranse ønsker NVF gi innspill til
innhold, kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag.
Leder i NVF har vær i kontakt med flere kommuner for å høre hvordan de har valgt å løse dette andre
steder og hvilke erfaringer de har med valgt løsning.
Når det kommer til veilys har kommunen investert omkring 53 millioner i dette og er i prosess med å
skifte ut armatur og pærer (LED) på hele Nesodden. I samtale med NVF har det kommet frem at
kommunen ikke har mulighet til å tilbakebetale midler fra eventuelle private initiativ fra vel og
borettslag som har gjort denne jobben selv. Det er heller ikke en langsiktig plan for finansiering av veilys
fremover. Dette er noe NVF vil følge opp.
Økonomi:
Driftsinntekter var i 2020 kr. 370 908 og driftsutgiftene var kr. 314 822. Dette ga et driftsoverskudd på
kr. 56 086. Vi hadde finansinntekter på kr. 1 297, slik at vi totalt sett gikk med kr. 57 383 i overskudd.
Vår hovedinntektskilde er medlemskontingenten og tilskudd fra Nesodden kommune. Hvert vel betaler
kr. 60 pr medlem. Medlemskontingenten blir stemt over og fastsatt på årsmøtet. Medlemsinntektene
for 2020 var kr. 161 940. I 2020 bevilget Nesodden kommune kr. 125 000 driftsstøtte og kr. 125 000 til
veilys/trafikksikkerhetstiltak.
MVA kompensasjon:
I 2020 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,684 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag
og organisasjoner. 22 397 organisasjoner fikk momskompensasjonen utbetalt i desember 2020.Vi søkte
om å få refundert kr. 31 3789, og med avkortning fikk vi utbetalt kr. 25 158. MVA refusjon for
strøsandkasser er ikke godkjent.
Velene som fikk MVA refusjon for regnskapsåret 2019 av Lotteristiftelsen:
HELVIK VEL
4 685
ALVÆRN VEL
12 348
BJØRNELIA VEL
2 314
FLASKEBEKK VEL
7 596
HELLVIKSKOG VEL
16 925
NESODDEN VELFORBUND
25 158
NESODDTANGEN VEL
3 464
TJERNSKOGEN GRENDELAG
3 867
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Veisikrings- og støttemidler:
Blylaget og Ellingstadåsen har fått bevilget støtte i år. Vi disponerte ved utgangen av 2020 kr. 252 046
som er tilgjengelig for velene til støtte for veisikring og andre formål.
Det har vært delt ut 5 benker i forbindelse med jubileum. Nesoddtangen vel (100 år), Ursvik vel (100 år),
Hellvikskog vel (100 år), Solåsen vel (75 år), Bomansvik vel (100 år)
Grasrotandelen:
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:
Det ble pga Covid19 ikke avholdt noen ledermøter i 2020.
Fellesvellets avis:
Det ble utgitt 1 avis sammen med Foreningsnytt i 2020. Vi har siden 2016 samarbeidet med Nesodden
Folkeopplysningsråd om å trykke avisen som en egen del av Foreningsnytt.
Styret har hatt det redaksjonelle ansvaret. Det selges ikke annonser i velavisen da det ikke er ønskelig å
komme i konflikt med samarbeidet vi har med Foreningsnytt.
Fellesvellets avis er NVFs viktigste kommunikasjonskanal og var i perioden 2011 – 2015 en ren nettavis.
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 40 årene og det er igjen ca 15 år.
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.
Pga. Covid19 har Nasjonalbiblioteket ikke fått skannet noe i 2020. Pga. krav om hjemmekontor, har de
ikke hatt tilgang til skannere og har blitt forsinket i arbeidet.
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
Søgnhild Østvold.
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Vellenes Fellesorganisasjons (VFO) 2020:
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 2021/2022.
Viktige saker i perioden 2021 har vært:
 Styrke Vellenes Fellesorganisasjon som fellesorgan for medlemsforeningene.
 Rådgivning og veiledning for medlemsforeningene samt gjort en stor innsats når det gjelder å få til
treffsikre kompensasjonsordninger.
 Styret har i perioden arbeidet, på flere fronter, for å styrke organisasjonens økonomi og
handlingsevne.
Kommunaldepartementet har i 2 omganger lagt fram forslag til endringer i Plan- og bygningsloven og
byggesaksforskriften i 2020. Endringene vil, om de blir vedtatt, gripe inn i forhold som angår
medvirkning, nærmiljøutvikling og forutsigbarhet når det gjelder god steds- og bomiljøutvikling
(høringssak om endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova). Styret gikk mot
endringene og VFO sin høringsuttalelse er sendt til en rekke relevant høringsinstanser. Arbeidet med økt
og reell medvirkning i saker på kommunalt plan er viktig for medlemsforeningene og VFO. Dette er
sentralt i arbeidet med trygge og gode nærmiljøer. Det henger også sammen med arealplanlegging,
områderegulering og gode arkitektoniske løsninger. Med dette som utgangspunkt er det innledet et
samarbeid med en faglig gruppe i Oslo Velforbund. Målsettingen er å styrke medvirkningsprosessen i
etter plan- og bygningsloven. Nytt styre fortsetter jobbingen.

Nesodden, april, 2020
Styret
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