Nesodden Velforbund
Stiftet 12.november 1936
Tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon

Referat årsmøtet, 5. mai, 2021:
AGENDA:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg av ordstyrer.
Valg av referent.
Godkjenning av innkalling.
Årsberetning for 2020
Forslag
a) Fastsette kontingent
b) Forslag til æresmedlem
c) Innkomne forslag/saker satt på dagsorden
d) Retningslinjer for styrets arbeid
6) Regnskap 2020
7) Budsjett 2021 og 2022
8) Valg
a) Valg av styre
b) Valg av representanter til Stiftelsen Hellviktangen
c) Valg av valgkomite på 3 medlemmer
d) Valg av revisor

REFERAT:
Tilstede:
Xx personer, xx medlemsvel, 1 æresmedlem deltok på møtet.
Møtet åpnet med en liten gjennomgang av de tekniske funksjonene på Teams.
1. Knut Ertresvaag ble valgt som ordstyrer.
2. Grethe Marie Belboe ble valgt som referent.
3. Godkjenning av innkallingen:
Godkjent.
4. Årsberetningen 2020:
Ble lest gjennom og godkjent.
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Kommentarer til årsberetningen:
Brøytesaken; det blir oppfordret at styret tar tak i maskinparken til brøytefirmaet. Det er ikke
godt nok at maskinene er for store til å ta brøyting på de mindre veiene.
Vi opplyser samtidig at vi kommer til å gjennomføre et ledermøte torsdag den 27. mai. Møtyet
blir på teams.
Støtteordning: Man kan søke om støtte til sikring av private veier: mer om dette her:
http://nesoddenvelforbund.no/veistotte.html
Vi ønsker å gjøre en innats på å få inn flere medlemmer. Det er mye nybygging på Nesodden og
potensielt mange flere medlemmer å hente inn.
1. 5. Forslag
2. Fastsette kontingent: Kontingenten er 60 kr pr medlem.
3. Styret har ikke noe ønske om å øke kontingenten. Årsmøtet stemmer for å beholde
samme beløp.
4. Ingen innkomne forslag.
5. Forslag til æresmedlem:
6. Personen har sittet i styret i NVF siden 2009. Har vært et aktivt og engasjert
styremedlem og sitter med mye kunnskap om Nesodden og NVF. Blant annet vært
ansvarlig for bestilling og oppfylling av sand til velene hver vinter.
7. Personen har også vært NVFs representant i Stiftelsen Hellviktangen hvor han har vært
sterkt engasjert for bevaring av den unike bygningsmassen der.
8. Han påtok seg lederjobben i NVF på meget kortvarsel i mai 2019 for så å overlevere
klubben til dagens leder i september 2020.
9. Det er en glede for styret i NVF å foreslå Terje Larsen som æresmedlem, og som vi nå
håper årsmøtet stiller seg bak.
10. Årsmøtet samtykker i utnevnelsen.
11. Retningslinjer for styrets arbeid:
a. Det ønskes at styret fortsetter å jobbe opp i mot kommunen ifht. brøyting og
maskinpark. (Ref. kommentarer i årsberetningen.)
b. Følge med på utbygging av Nesodden.
c. Hva slags støtte er det medlemsvelene forventer fra styret NVF? Det ble litt
diskusjon hvorvidt og hvor mye styret skal involvere seg i spesifikke lokale saker.
d. Styret må trå varsomt fordi vi ikke ønsker å sette medlemmene våre opp i mot
hverandre. Vi kan ikke komme i konflikt med våre egne medlemmer.
Dette er et punkt vi ønsker å diskutere videre på et ledermøte.
e. Sette medlemmene i fokus. Verving av nye medlemmer. hjelpe velene med
verving. Styret tar også kontakt med de medlemmene som har meldt seg ut.
Gjøre en innsats for å finne hvorfor de har meldt seg ut.
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f. Jobbe for at innbyggerne blir hørt når kommunen bygger ut eller setter i gang
tiltak. NVF må være en vakthund og sørge for at kommunen ikke kjører over
innbyggerne. Jobbe mot kommunen for å ha gode prosesser.
g. Utarbeide en kontrakt med kommunen om Innbyggermedvirkning, (tilsvarende
den Bærum kommune har.)
h. Oppdatere hjemmesiden.
6. Regnskap 2020:
Spørsmål til pkt.7425: Spørsmål om bidrag til velene. Hva har dette gått til? Knut Næsje finner
ut av dette punktet og svar kommer i referat.
Svar fra Knut N kommer.
Midlene vi får fra kommunen til veisikring er ikke med i regnskap og budsjett, da dette er
penger som NVF deler ut på vegne av kommunen.
Regnskapet er godkjent av årsmøtet.
Regnskapet er ikke revidert i år fordi vi ikke har funnet en som kan påta seg jobben. Regnskapet
skal revideres før vi kan søke om mva. refusjon, frist: 1. juni.
Årsmøtet oppfordret til at neste års regnskap må være revidert og det må foreligge en
revisorberetning før det presenteres for årsmøtet og godkjennes.
7. Budsjett 2021 og 2022:
Begge budsjettene er godkjent av årsmøtet.
8. Valg:
Valgkomiteen har bestått av Yvonne Krøger fra Sjøstrand Vel og Arne Lendl fra Nesoddtangen
Vel.
a) Valg av styre:
Forslag til 2 nye styremedlemmer:
Ruby Wickstrøm fra Oksval Vel og Arne Lendl fra Nesoddtangen Vel.
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Det nye styret blir som følger:
Leder: Knut Ertresvaag fra Oksval Vel.
Nestleder og kasserer: Knut Trond Næsje fra Ursvik Vel.
Styremedlemmer:
Søgnhild Østvold fra Sjøstrand Vel.
Per Hopsø fra Bomansvik Vel.
Magnus Lorvik fra Alværn Vel.
Ruby Wickstrøm fra Oksval Vel.
Arne Lendl fra Nesoddtangen Vel.
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Terje Larsen og Hanne Ree-Lindstad går ut av styret og vi takker dem begge for innsatsen som
styremedlemmer.
Terje har sittet i styret siden 2009 og Hanne siden 2017. Begge får overlevert blomst i etterkant
av møtet.
b) Representant til Stiftelsen Hellviktangen:
Knut Næsje.
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
c) Valgkomite:
Yvonne Krøger fra Sjøstrand Vel fortsetter i valgkomiteen.
Arne Lendl fra Nesoddtangen Vel går ut. 2 nye medlemmer må velges.
Det ble ikke valgt noe ny valgkomite, og årsmøtet oppfordrer til at tidligere avtroppende
styremedlemmer går inn i valgkomiteen, som gjennomført tidligere år.
Rune Brekke fra Solbakken vel påtok seg å prøve å verve medlemmer til styret fra Fagerstrandområdet til neste års valg.
d) Valg av revisor:
Det ble ikke valgt revisor. Styret velger selv revisor for revidering av regnskapet for 2021.
Revisor for regnskap 2022 velges på årsmøte i 2022.
Nesodden, 5.5.2021
Grethe Marie Belboe
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