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Ordstyrer:
Knut Ertresvaag
Referent:
Grethe Marie Belboe
Til stede:
1 æresmedlem og 9 vel var til stede.
1. Godkjenning av innkalling:
Godkjent. Oppfordres til at møtet starter 18.15 pga. buss fra båt.
2. Årsberetning:
Ble lest opp. Noen små skrivefeil ble rettet opp og årsberetningen ble godkjent.
Spørsmål om hvilket vel som gikk ut i 2021. Dette finner vi ut av i etterkant.
3. Revidert regnskap:
Godkjent
4. Budsjett:
Godkjent
5. Fastsette kontingent:
Kontingent er 60 kr pr medlem. Forslag fra styret om å beholde dette.
Årsmøtet godkjente dette.
6. Innkomne forslag/saker satt på dagsorden:
1. Bør kommunen ta ansvar for en privat vei når de har godkjent næringsparkering som
medfører innkjøring via veien?
Veilagene kan lage egne satser for næringseiendom/allment. Kommunen er en del av
veilaget, da de bruker veien.
2. Bør deler av Trafikkforsikringsavgiften (tidligere Årsavgift) til staten gå til det private
veilaget som eier av bilen er registrert med adresse til?
3. Denne saken bør løftes opp til Vellenes Fellesorganisasjon.
4. Lage en kampanje for å få yngre beboere, barnefamilier til å engasjere seg mer i
vellene?
Dette er noe som styret ønskelig å ta på et egen felles velmøte. Aktuelt tema for et
ledermøte/seminar.

7. Retningslinjer for styrets arbeid:
Det er viktig å gjøre NVF synligere.
Jobbe med Informasjon og kommunikasjon ut mot befolkningen
Få tilbake samarbeid med kommunen, få på plass en avtale.
Hvilke kanaler skal vi informere på?
Hva skal vi informere om?
Gi heller mere informasjon til velene enn til befolkningen generelt.
Det ble en interessant diskusjon om funksjonen til Velforbundet.
Det er ønskelig at NVF arrangerer kvartalsvise møter, gjerne på teams. Dette for at
velmedlemmer kan utveksle erfaringer og ideer.
Omorganisere styret sånn at de kan delegere saker og engasjere flere, innhente ressurser ifra
velene for å ta tak i enkeltsaker.
Brøyting av smale veier kom også opp som et tema. Kommunens aktører har ikke lengre
utstyr til å brøyte alle veiene på Nesodden. Dette gjelder også henting av søppel.
Veilys og Brøyteavtalen skal ut på ny runde til neste år.
Dialog med kommunen.
Hva er NVFs formål? Dette må på plass i vedtektene.
Oppgradere vedtektene. Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte som skal behandle dette.
8. Valg av leder og styremedlemmer:
Dette er det nye styret for 2022-2023
Leder for 1 år: Knut Næsje.
Styremedlemmer:
Søgnhild Østvold, Sjøstrand Vel, (1 år)
Ruby Wikstrøm, Oksval vel, (1år)
Magnus Lorvik, Alværn vel, (2 år)
Arne Lendl , Nesoddtangen vel, (1 år)
Hogne Neteland, Oksval vel, (2 år)
Gunnhild Ørstadvik, Svestad vel (2 år).
Det kom opp ønske fra årsmøtet om at forslag til kandidater blir sendt ut på forhånd,
sammen med innkallingen. Dette kan komme inn som forslag til endring i vedtektene som
utarbeides av styret.
9. Valg av valgkomite:
Dette velges av årsmøtet. Ingen ble valgt.
Vedtektene må ha på plass kriterier til valgkomiteen.
Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte som skal behandle dette.
Vi takker valgkomite Yvonne Krøger og Hanne Ree Lindstad for innsatsen.
10. Takk for innsatsen:
Vi takker Knut Ertresvaag for innsatsen som leder i de 2 årene som har gått. Han har ledet
styret med tydelig hånd i 2 kronglete Korona-år. Han fikk en blomst som takk for innsatsen.
Vi takker også Per Hopsø som har sittet i styret i 2 år, samt valgkomiteen i 4 år. Han fikk en
blomst som takk for innsatsen.
Sekretær Grethe Marie Belboe overlater nå jobben sin til Cathrine Brandt pga. sykdom
fraflytting. Hun fikk også blomst.
Nesodden, mai 2022
Grethe Marie Belboe

