Årsmelding 2018/2019

Holmsbu Vel

Navn på kunstner Jeanette Leine
Navn på motiv: Anne-Cath Vestly. Anne-Cath bodde sine barndoms somre i Schulerudgården og
hadde derfor en sterk tilknytning til Holmsbu.

Etter årsmøtet 24. mai 2018 har disse hatt tillitsverv i HolmsbuVel:

1. Styret
Ellen Gullerud
Liv Aas
Marianne Andresen
Torunn Spilhaug
Hege H Hansen
Anne-Lene Johansen
Marianne Westergaard
Morten Jagland
Heidi Marheim
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styreleder
nestleder
kasserer
sekretær
styremedlem
styremedlem (fritidsbolig)
varamedlem
varamedlem
varamedlem (fritidsbolig)

Utvalg
Slippen

Arrangementskomiteen

Dagfinn Spilhaug, leder
Øyvind Ståleset
Erik Tosdal Olsen,
Knut Rustad (død 20.jan 2019)
Bjørn Hansen
Ole Angell
Hans Ole Andersen
Morten Berntsen

Jan Indrehus
Ole Petter Bogen
Jeanette Heidi Leine
Roy Rison
Oddvar Røysland
Brit Holmberg
Flaterhagen

Rosekomiteen

Jan Sivertsen, leder
Ole Lien

Inger Victor
Ole Hamnes
Elisabeth Slinde

Revisjon
Anne Kristin Jagland
Trond Larsen

Flaggkommiteen
Roy Tore Jensen
Morten Berner
Calle Pilgaard

Valgkomité
Erland Vibe
Odd Stordal

Kunstgruppa
Jan Indrehus
Mavis Helen Hagby
Øyvind Stålset
Ellen Gullerud
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3 Styrets arbeid
Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 20 saker. Fremmøtet av styremedlemmer og
vararepresentanter har vært meget godt. Det har ikke vært store eller kontroversielle saker.
Styret vil fremheve det viktige arbeidet som gjøres i og av komiteene, og vi takker alle som
har bidratt.
Holmsbu Vel er medlem i Oslofjordens Friluftsråd og Vellenes Fellesorganisasjon.
Økonomi
Med bokført egenkapital ved årets slutt (inkl. Slippen) på kr 665.762, en bedring på mer enn
kr 65.000 fra foregående år, har Holmsbu Vel en sterk og solid økonomi
Marianne Andresen tiltro som kasserer i 2018 og har i samarbeid med Caroline Hasselgreen
ivaretatt økonomifunksjonen for Vellet. Regnskapsførsel, vedlikehold av medlemsregistre,
innkreving av kontingent og betaling for bruk av slippen etc er kostnadsfritt utført av Tørre
Tall AS, et autorisert regnskapsbyrå eiet av Caroline Hasselgreen.
Grasrotandelen
Grasrotandelen fra Norsk Tipping har utviklet seg til å bli en av Vellets viktigste
inntektskilder. I 2018 mottok Vellet kr 31 799,52, en liten nedgang fra fjoråret
Alle som spiller hos Norsk Tipping har mulighet til å gi 7% (i enkelte spill 14%) av
spilleinnsatsen til Holmsbu Vel uten at innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. Det
eneste en trenger å gjøre er å oppgi Holmsbu Vel som grasrotmottaker hos en av Norsk
Tippings Kommisjonærer, f.eks. Holmsbu Handel, eller på https://www.norsktipping.no/grasrotandelen.
Holmsbu Vel er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret med
organisasjonsnummer 888 872 302 og er berettiget til å motta midler fra Norsk Tipping.
Friområdene
Strendene har blitt reparert og fungerer etter forholdene bra.
Det ble lagt ut badeflåte i Bugta sist sommer. Det var jo en usedvanlig varm sommer og
flåten ble veldig mye benyttet.
Flaterhagan
Flaterhagan er en perle i området og flittig brukt av barn og ungdom hele året. Styret takker
for dugnadsarbeid med vanning og div året rundt.
Det ble installert huskestativ i Flaterhagan sist sommer. Huskestativet har blitt mye brukt og
var derfor en god investering.
Idrettsforeningen har bidratt til huskestativet med kr. 10 000,-. Takk til dem.
Annet
Brannsikring i Holmsbu
Ettersom det er innført sprinkling i flere eiendommer i Holmsbu sentrum har Viva vært nødt
til å utvide rørene for å øke vanntrykket i tilfelle utløsning av sprinkelanleggene. Dette har
pågått siden i høst og medført mye gravearbeider i sentrumsgata.
Det har kommet slangeskap på Odden
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Hytteutbygging på Rødtangen og i Holmsbu
Etter det vi har latt oss høre er utbyggingen på Rødtangen lagt på is, mens utbyggingsplaner i
Holmsbu snart skal reguleres. Det gjelder området i Jørnsåsen. Området skal ha innkjøring
via Nedre Jahren vei og Jahrenbakken. Informasjon om regulering av adkomstvei finnes på
nettet på www.hurum.kommune.no og www.feste.no
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Utvalgsarbeid/ komiteene
ÅRSBERETNING SLIPPEN 2018
Alle båter var på vannet i løpet av juni.
Alle festeplassene, 26 stk. ved kai og 5 stk. på skjæret var opptatt. En plass ble ledige ved
kaia, og en plass ble ledig ved skjæret. Begge plassene ble overtatt av nye brukere i løpet av
sesongen.
Vi satte ut ny badebrygge før badesesongen begynte, og tok den opp i begynnelsen av
oktober.
Fellesopptak av store båter var 22 sep., men av diverse årsaker ble noen tatt opp tidligere
eller senere. De mindre ble dratt opp av eierne utover høsten. I alt har vi 20 store og 16
mindre båter i vinteropplag, og en badeflåte.
Under dugnaden 18. aug. ble følgende arbeid utført: Fundamentet til opplagsvangene ble
reparert. Kaien ble oljet. Vi byttet ut toppbordene på opplagsvangene. Det ble laget noen nye
glidesleder.
Nye opplagsbukker ble laget.
Byttet ut bord på kaien.
Gressklipping og generell rydding.
Skur for opplagsmateriale ryddet. Skrot og ubrukbart materiale kjørt til Follestad.
Nybakte boller, kaffe og leskedrikker ble som vanlig servert underveis.
Som alltid meget bra innsats av de 27 brukerne som deltok på årets dugnad.
På kranen med tilbehør ble det utført service av Konecranes.
Festepælene ble satt ut på våren, og tatt opp igjen på høsten.
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ÅRSBERETNING ARRANGEMENTSKOMITEEN.
Dugnad
Vårdugnaden før 17. mai hadde i 2018 omlag 30-40 oppmøtte, litt mer enn vanlig. Bra!
Takk til alle! Oppgavene ellers var de sedvanlige med rydding av strender, rydding/klipping
av rosebedet. Benker ble pusset og beiset. Det fungerte også nå greit og bare ha én
søppelkonteiner, det var også denne gang plass i containeren til at de som trengte det kunne
dumpe litt av sitt private skrot der. Godt for Vellet å kunne tilby denne servicen når det passer
sånn. Det må vurderes fra år til år. Nytt av året var servering av pølser og brus, noe som var
populært, og skal gjentas.
Vi satser på godt samarbeid med Vellet og Holmsbu havn, med tanke på forskjønning av
fellesarealene i Holmsbu.
Flaterhagen
Flaterhagen ble sprøytet til skøytebane, og har vært flittig brukt i vinter. Jan Sivertsen, Roy
Jensen og Egil Ramstad skal ha mange takk for innsatsen. En stor takk også til Johan
Ramstad for klipping av gress gjennom sommeren.
17. mai
17.mai 2018 ble avviklet slik vi er vant med. Det ble rigget til talerstol på rampa til Holmsbu
Handel, og den ble pyntet med bjørk, tradisjonen tro. Høyttaler-anlegget fungerte som det
skulle, og flaggborgen ble fraktet fra Folkestad og tilbake etter bruk.
Takk til Holmsbu Selskapsorkester, som gjør en stor jobb i denne sammenhengen! Og takk til
dagens taler, Morten Eliassen som bidro til å gjøre dagen innholdsrik.
Julegrantenning
Julegrantenningen gikk av stabelen 2 desember. Vi kjøper inn 6 lyslenker, «soft white». Stor
takk til Selskapsorkesteret som skaper stemningen! Stor takk til Hanna for kjempepopulært
hestestunt. Skal gjentas! Stor takk til nissene som stiller med godt humør. Tusen takk også til
Mike og Kristian i Holmsbu Handel som både sponset og Brit pakket velvillig 150
godteposer, det var et godt oppmøte i år også. Resten av posene ble gitt til Folkestad Vels
juletrefest.
Velfest
Velfesten 2018 ble arrangert 14.april.
Mange positive tilbakemeldinger tyder på at det var et vellykket arrangement. Et stort utvalg
av gevinster, gitt av næringsdrivende og private, bidro til underholdende trekning og
loddsalg. Festen gikk i overskudd, til beste for Vellets kasse og Holmsbu. (litt usikker på sum
her)
Takk til alle som bidro med gevinster, og takk til Holmsbu Bad som lager en hyggelig ramme
rundt velfestene! Badet skal også ha takk for at vi også i år fikk ta med oss medbrakte kaker,
noe som var meget positivt. Og tusen takk til kveldens underholder Frode, Bjørn og Torjus.
Disse er hyret inn til årets fest, 2019. Det noteres at vi gikk tom for loddbøker, og kjøper inn
nok til årets fest.
Det er ekstra moro for arrangementskomiteen når det blir så stort engasjement, så vi takker
dere alle for deltagelse og vi gleder oss til å arrangere Velfest 2019 som blir 6 april - Vel
møtt!
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ÅRSBERETNING ROSEKOMITEEN
Sommeren 2018 ble et flott år for rosebedet vårt. Vi var så heldige at vi fikk masse store,
nydelige sommerblomster av Espen Ravnsborg. De ble plantet ut i begynnelsen av juni, og
bedet ble kjempefint. Så tusen takk til Espen for en fantastisk gave. Bedet vårt er det første
man ser når man kommer til Holmsbu, og det er moro når det er så fint!
Det hadde blitt jobbet mye med dugnadslister, og disse ble sendt ut i god tid før
dugnadsarbeidet startet. Det var noe frafall på dugnadsdagene, men de fleste sa ifra hvis de
ikke hadde anledning til å komme, samt at de da gjorde en innsats andre dager. Det spiller jo
egentlig ingen rolle hvilke dager det blir luket, bare jobben blir gjort. Så alt i alt fungerte
opplegget med lister/dugnad bra! I tillegg har vi jo noen ildsjeler vi ikke kunne greid oss ute.
Eva K. Johansen, som gikk ut av rosekomiteen etter mange år, og Lisbeth Åkervik luker og
steller jevnt og trutt i bedene vår. Tusen takk for suveren innsats. Ikke gi dere!!!!!
Vi hadde innleid hjelp i juli, og det fungerte også bra. Vi hadde jo en tørr sommer, så vi var
avhengig av vanning. Vi var flere som stadig vannet, men synes at Thomas Gravningsmyr gjør
en flott jobb med vanning og vann-anlegget vårt. Han gikk også ut av styret, men har stadig
holdt på med vanning, ettersyn og småreparasjoner. Tusen takk for det, og noe av det beste:
han har lovet å være «anleggssjef» videre!
Styret forbereder nå årets sesong. Nye dugnadslister skal lages og sendes ut, og vi skal be om
et møte med Espen Ravnsborg for å planlegge årets sommerblomster. Det er lekkasjer på
vannanlegget under bakkenivå, så dette må utbedres tidlig på våren. Rørlegger er kontaktet,
og kommer så fort vi ber om det. Styret har også hatt kontakt med havnesjefen angående
dette. Videre er det bestemt at vi flytter statuen i april, før påske. Vi håper jo selvsagt at vi
får til lukehjelp i juli i år også, og gjerne samme person som i fjor. Komiteen ønsker å utvide
den betalte tiden med en uke i juni og en uke i august. Budsjett for sesongen er satt opp, og
oversendes styret i Holmsbu Vel. Til slutt ønsker vi å få hjelp til å navne alle roser, og få opp
navn-skilt.
Vi oppfordrer alle som har tid, ork og lyst, til å være med å holde rosebedet vårt fint. Dette er
en del av Holmsbu som vi alle er så glad i!

ÅRSBERETNING KUNSTGRUPPA
Kunstgruppen har vært i virksomhet siden 2017. Til nå har ingen skulpturer sett dagens lys,
men gruppen jobber med saken. Det er gjort et arbeid av kunstkurator som innebærer
prosjektbeskrivelse samt en del søknader om støtte til offentlig og private institusjoner.
Gruppen har kontakt med kommune og fylkeskommune og vil ta kontakt med tilsvarende i
nye Asker. Vi er optimistiske i gruppa og håper på noen positive tilbakemeldinger om midler
til innkjøp av skulpturer i løpet av 2019.
Holmsbu, 6. april 2019
Styret

Vedlegg:
• Forslag til Dagsorden
• Regnskap og revisjonsberetning
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FORSLAG TIL DAGSORDEN
Sak 1: Konstituering
Valg av ordstyrer og referent samt to representanter til å underskrive protokollen
Styrets innstilling: Framlegges på møtet
Vedtak:

Sak 2: Årsmelding 2018 - 2019
Årsmelding er sendt ut sammen med innkallingen
Styrets innstilling: Årsmelding godkjennes
Vedtak:

Sak 3: Regnskap 2018
Reviderte regnskaper for Holmsbu Vel og Slippen
Vedlegg Resultat og balanse
Styrets innstilling: Regnskapene godkjennes og styret gis ansvarsfrihet.
Vedtak:

Sak4: Budsjett 2019
Holmsbu Vel og Slippen
Budsjett for 2019 viser et overskudd på kr 34 231,Styrets innstilling: Budsjettene for 2019 godkjennes
Vedtak:

Sak 5: Fastsetting av kontingent for 2019
Styrets innstilling: Medlemskontingentene i Holmsbu Vel videreføres uendret med kr 250
for familiemedlemskap og kr 150 for enkeltmedlemmer.
Vedtak:
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Sak 6: Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker når årsberetning gikk i trykken, frist for innsending av
saker er 22.03.2019.

Sak 8: Valg
Valgkomiteens innstilling: Fremlegges på møtet
.

8

Holmsbu 17.03.2019
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Budsjett Holmsbu Vel 2019

Budsjett Slippen 2019
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