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Skulptur: ”Dame på vei til stranden” av Skule Vaksvik, avduket august 2020. 

Foto: Ellen Gullerud 

 

Årsmelding 2020/2021 

Holmsbu Vel 
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Disse har sittet i styret og komiteene i 2020 

Styret 

Ellen Gullerud  styreleder 

Liv Aas  nestleder  

Marianne Andresen kasserer 

Torunn Spilhaug, sekretær 

 Hege H Hansen  styremedlem  

Erland Vibe  varamedlem 

AnneLene Johansen styremedlem (fritidsbolig) 

Hilde Knudsen  varamedlem fritidsbolig 

 
Utvalg/komiteer 

Slippen 

Dagfinn Spilhaug, leder 
Morten Berntsen 
Bjørn Hansen  
Ole Angell 
Hans Ole Andersen 
Erik Tosdal Olsen 
Øyvind Stålset 

 

Arrangementskomiteen 

Inger Victor, leder 
Thomas Gravingsmyr 
Ole Petter Bogen 

 

Flaterhagen 

Jan Sivertsen 
Ole Lien 

 

Rosekomiteen 

Ole Hamnes 
Inger Victor 
Elisabeth Slinde 

 

Revisjon  

Cecilie Melseter 
Trond Larsen 

 

Flaggkommiteen 

Roy Tore Jensen 
Calle Pihlgård 

 

Valgkomité  

Odd Stordal 
Erland Vibe 

 

Kunstgruppa 

Jan Indrehus 
Mavis Helen Hagby 
Kristin Blichfeldt  
Solbjørg Wold 
Erland Vibe 
Ellen Gullerud 
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3 Styrets arbeid 

Det har vært avholdt 3 styremøter og behandlet 47 saker av stort og smått.. 
Fremmøtet av styremedlemmer og vararepresentanter har vært meget godt.  

Utbygging på Jørnsåsen er fremdeles usikker. Vi er heller ikke kjent med noen 
utvikling i saken om utbygging på Rødtangen. 

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 Asker velforbund, samt 
Vellenes Fellesorganisasjon. 

Økonomi   
Med bokført egenkapital ved årets slutt (inkl. Slippen) på kr 1 254 582,75 en bedring 
på mer enn kr 541.097,- fra foregående år, har Holmsbu Vel har en sterk og solid 
økonomi. 460.000,- av dette er kunstgruppen hvorav 231.000,- er i kjøpt statue, 
badedamen. Slippens andel av egenkapitalen utgjorde nok 236.334. 

 
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 fra Norsk Tipping har utviklet seg til å bli en av Vellets viktigste 
inntektskilder. I 2020 mottok Vellet kr 38.056,75, en 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.norsk-tipping.no/grasrotandelen. 
 
Friområdene 

 
Bugtestranda er fremdeles ikke helt ferdig, men den har fått sin form og ser veldig 
bra ut. Vi regner med at den står klar til badesesongen begynner. 

 
Børraverket har ikke fått noen oppgradering i år. Asker kommun er purret på. 
 
Bråtestranda har en gjengrodd sti ned. Stranden fremstår som dårlig vedlikeholdt. 

 
Hotellstranda blir mye brukt av besøkende gjennom sommeren. Holmsbu Vel vil 
forsøke å videreutvikle stranden for å tilrettelegge bedre for turister. Vi har plassert 
kunstgruppas første skulptur på stranden, det har vært en suksess.  Kanskje, i 
samarbeid med kommunen, installerer et treningsapparat der. Det er et ønske fra 
Holmsbu Vel 

 
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. 
Asker kommune har overtatt ansvaret for klipping av planen. Vellet har bedt 
kommunen om også å forestå vanning om vinteren. 
 

Fibernett 
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Individuelle avtaler er inngått med i fastboende og fritidsboende. Siste opplysninger 
(pr 5.mai) er at Viken Fiber begynner å grave nå. De sender ut opplysninger til de 
som har skrevet kontrakt. Materialer er tilkjørt på skogsområdet vis a vis Holm gård. 
De vil grave kabler til alle på oversiden av Juno før ferien. Etter ferien vil de fortsette 
utover mot Støa. 

Håper alle blir fornøyd med fibernett. 

 

5 Utvalgsarbeid/ komiteene 

 

ÅRSBERETNING SLIPPEN 2020 

Slippenkomiteen fikk et nytt medlem, Pål Dyborg. 

Alle båter var på vannet i løpet av juni. 
Alle festeplassene, 26 stk. ved kai og 5 stk. på skjæret var besatte i år. 

Vi satte ut badebryggen før badesesongen begynte, og tok den opp samtidig som vi 
hadde fellesopptak av båtene. 
Fellesopptak av store båter var 19 sep., og vi fikk da tatt opp alle båten som skulle 
opp. 
I alt har vi 17 store og 20 mindre båter i vinteropplag, og en badeflåte. 

Vi fikk satt opp et nytt kajakkstativ til, som nå kan vi ta imot 14 kajakker. Det ble brukt 
av 10 stk kajakker i år. Skulle det bli behov for flere, så lager flere stativer. 

Under dugnaden 15. aug. ble følgende arbeid utført: 

Kaiene og slissene ble oljet. 
Vi byttet ut noen av støttene til opplagskanten for de små båtene. 
Vi smørte opp krana. 
Vi tok opp grusen som har blitt skylt ned i skinnegangen, og la den tilbake opp i 
bakken. 
Det ble ellers ryddet rundt om på området vært. 

Nybakte boller, kaffe og leskedrikker ble som vanlig servert underveis.  
Som alltid meget bra innsats av de 18 brukerne som deltok på årets dugnad. 

På kranen med tilbehør ble det utført service av Kone Crane. 
Pål Dyborg har oppgradert vinsjen til tralla, og Thoralf Bråthen har laget hus til 
vinsjen. 

 

Årsrapport arrangementskomiteen. 

I 2020 hadde komiteen totalt 9 møter, samt mye telefon- og mailkontakt. 

 Etter at velfesten var vel i havn 18. januar, begynte vi planleggingen av dugnaden 
7.mai, 17.mai-arrangentet, samt jubileumsfesten til vellet som skulle vært avholdt 29. 
august.   

Dugnaden 7.mai ble en flott dag.  Det ble gravd grøft langs hele rosebedet og lagt 
ned vannrør.  Dette arbeidet startet fra morningen.  Klokken 17.00 på ettermiddagen 
stilte ca 45 arbeidsglade personer opp!  Det var helt fantastisk, og det ble jobbet i alle 
«kriker og kroker» av Holmsbu.  Strender ble rakt, søpla hentet, torvet kostet og 
ryddet, i Flaterhagen ble det malt, rakt og ryddet, og i rosebedet ble det luket, gravd 
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ned ledninger, og gravd opp ugress. Også grøfter langs veien  ble også ryddet og 
luket.  Det virket som om alle hadde vært inne lenge pga Korona, og synes det var 
deilig å ha en unnskyldning til å komme seg ut, treffe andre mennesker og skravle!  
Tross i at vi ikke fikk lov til å servere kaffe og kaker, ble det en utrolig hyggelig 
dugnadsdag. 

17. mai var jo også planlagt som seg hør og bør, men måtte dessverre avlyses, dette 
også på grunn av Korona. 

Det måtte også jubileumsdagen i august.  Dog avlyste vi ikke, bare utsatte!   Vi 
hadde fått så utrolig mange flotte lokale aktører på banen som skulle stille med varer 
og tjenester.  I tillegg skulle jo brannvesenet og redningsselskapet komme med 
masse flott utstyr og aktiviteter for både barn og voksne.  Det som var så moro, var at 
alle var kjempepositive og gledet seg til denne dagen.  Så det var med tungt hjerte vi 
måtte ta runden til alle for å si at dagen måtte utsettes på ubestemt tid.  Det skal 

sies at alle hadde full forståelse for dette, alle synes det var så flott å ha blitt spurt om 
deltagelse.  De vi ikke hadde rukket å spørre, henvendte seg til oss selv fordi de 
gjerne ville delta!  Alle vil jo svært være med så fort anledningen byr seg og landet 
vårt forhåpentligvis faller til ro igjen.   

1.desember ble julegrana på torget tent.  I år fikk vi treet av Halvor Aas med god 
assistanse av Lars Torkild Øi.  Igjen pga korona, kunne vi ikke publisere noe 
arrangement, men en del mennesker stilte opp på torget allikevel klokka 17.00.  Vi 
hadde tidlig i høst søkt Asker kommune om støtte til lys i de 4 trærne rundt havna, og 
det fikk vi!  Kommunen beskar trær og satt opp lysene i oktober.  Så fredagen før 1. 
søndag i advent, lånte vi lift av Maxbo, pyntet juletreet og satt opp lys på bussbua og 
bua til Runar.  Lysene på de 4 trærne ble ikke slukket før i slutten av februar da det 
var mange ønsker om lys i mørketiden, og det nok også har vært en spesielt mørk tid 
for mange i disse koronatider.  Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på dette. 

Med tanke på situasjonen rundt oss, føles det vanskelig å planlegge for 2021. 

 

Årsrapport rosekomiteen 2020. 

Også sommeren 2020 ble et flott år i rosebedet.  Med en del nyinnkjøpte roser, og 
masse vakre sommerblomster gitt av Espen Ravnsborg, var bedet et flott skue. 

Heller ikke dette året hadde bedet vårt vært så flott uten en fantastisk dugnadsånd. 
Dugnadslisten for sommeren var klar i april med både nye og «gamle» navn.   Og 
ikke var det vanskelig å få folk med til lukeinnsats heller!  Vel gjennomført luking 
gjennom hele sommeren!  Takk til alle!!!! 

Torsdag 7.mai var det duket får årets dugnad på Holmsbu, og dette ble en flott dag 
for rosebedet.  Først hadde styret i vellet bevilget kr. 25 000,- til nytt vanningsanlegg 
da det gamle virkelig hadde sett sine bedre dager.  Så kom Asker kommune på 
banen etter at vi hadde hatt møter, og de overtok regningen, likeså utgiftene til 
minigraver.  Klokka 9.00 på morningen den 7.mai stilte Knut Brevik opp, satt seg bak 
spakene på maskinen, og gravde renne langs hele rosebedet.  Etter hvert kom flere 
til, hovedvannslangen ble lagt ned, og stikk ut i bedet ble koblet.  Når fellesdugnaden 
var vel gjennomført ved halv åtte tiden på kvelden, var jobben gjort, grøfta tettet igjen 
og rakt over og pyntet på, så ingen kunne se at det hadde vært gravd der.  For en 
innsats!!!!  Uka etter kom Robert Hansen og koblet på svetteslanger og gjorde 
anlegget klart til bruk! Skikkelig gøy å gå bort noen dager senere, slå på vannet, og 
alt fungerte utmerket!  Det ble gjort masse jobb i bedet ellers denne dagen også, 
luket, gravd opp uønskede vekster, klippet roser, rakt og stelt.  Så da var det meste 
klart til planting 4.juni. 
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Sommeren gikk fint, Linda luket som vanlig i juli, og det var flott fremmøte på alle 
dugnadstorsdager.  De som ikke kunne på oppsatt torsdag, luket en annen dag.   

I skrivende stund, jobbes det med dugnadslister for sommeren 2021.  Vi tar en prat 
med Espen Ravnsborg etter påske for å planlegge beplantningen for sesongen. 

Vi gleder oss til ny sesong i rosebedet! 

 

ÅRSBERETNING FLATERHAGAN 

Huskestativet er malt 2 ganger 
Gjerde mot Odden og Sivertsen er nesten ferdig malt 
Bord og krakk er oljet 
Ny hekk er plantet 

 

ÅRSBERETNING KUNSTGRUPPA 

Kunstgruppa har blitt utvidet med 3 nye medlemmer, Solbjørg Wold, Kristin Blichfelt 
og Linda Jacobsen. 

Kunstgruppa sendte en henvendelse til havnekontoret i Asker kommune i desember 
ang avfallsbeholderne som er satt opp i havna. Vi ønsker  en vennligere og mer 
harmonisk løsning i forhold til den gamle trehusbebyggelsen i Holmsbu,  Vi fikk 
ganske raskt et positivt svar, at det ville bli en befaring og Camilla Mohr var velvillig til 
at noe kunne gjøres med beholderne. 

Kunstgruppa har også hatt en samtale med kultursjefen i Asker, Drammens museum 
og Holmsbu Kunstmuseum v/ Morten Opsahl.  Morten Opsahl og Solbjørg har hatt en 
hyppig dialog om "sporene" etter Holmsbukolonien, og har  som felles mål å få mer 
nærhet til  og kunnskap om  malerne i kolonien. Vi vil jobbe for å sette opp maleri 
kopier av kunstneren som sto foran motivet et eller annet sted i Holmsbu. Holmsbu 
Kunstmuseum vil konsentrere seg om området i tilknytning til museet. Opsahl har på 
vegne av H K og vår kunstgruppe sendt felles søknad til Lokalsamfunnsutvalget i 
Tofte for å få midler til prosjekt Holmsbukolonien.  

Den avdukede damen ”På vei til stranden” har vært en suksess. Vår neste skulptur 
”Jente med måke” av Agnes Volent er bestillt og i arbeid. Skulpturen er kjøpt inn av 
midler gitt av Asker kommune i 2020. 

Søknader er nå godkjent, jente med måke blir avduket i løpet av sommeren. 

Kunstgruppen har sendt søknader om midler også i år, men vi har ikke nok til ny 
skulptur enda. Vi jobber kontinuerlig med saken. 

Kunstgruppa arbeider med å få til nye inntektskilder for å kjøpe inn nye skulpturer. 

 

Holmsbu, 11.04.2021 
Styret i Holmsbu Vel 


