Årsmelding 2021/2022

Holmsbu Vel

Forsiden malt av Solbjørg Wold

Etter innstilling fra valgkomiteen 2020/2021 har disse tillitsverv i Holmsbu vel:
1. Styret
Ellen Gullerud

styreleder

Liv Aas

nestleder

Caroline Hasselgreen

kasserer

Torunn Spilhaug

sekretær

Hege H Hansen

styremedlem

Erling Eknes

varamedlem

Morten Kvilhaug

varamedlem

Inger Victor

styremedlem (fritidsbolig)

Anne-Lene Johansen

varamedlem fritidsbolig

2. Utvalg/komiteer
Slippen
Dagfinn Spilhaug, leder
Morten Berntsen
Bjørn Hansen
Ole Angell
Hans Ole Andersen
Pål Dyrborg

Arrangementskomiteen
Inger Victor, leder
Ole Petter Bogen
Marianne Andresen

Flaterhagen
Komiteen utgår
Rosekomiteen
Heidi Hedemark
Elisabeth Slinde

Revisjon
Kjell Arne Odden
Espen Arne Hoel
Flaggkomiteen
Roy Tore Jensen
Ivar Gunnar Bø

Valgkomiteen
Odd Stordal
Ole Hamnes

Kunstgruppa
Jan Indrehus
Mavis Helen Hagby
Kristin Blichfeldt
Klaus Nærø
Linda Jacobsen
Ellen Gullerud

3. Styrets arbeid
Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 60 saker av stort og smått.. Fremmøtet av
styremedlemmer og vararepresentanter har vært meget godt.
Utbygging på Jørnsåsen er lagt inn i kommunens reguleringsplan, men byggestart og omfang
er ukjent for styret. Byggingen på Rødtangen var gjenstand for vår store trafikkaksjon i juli.
Asker kommune har vedtatt å bygge ut 22 helårsboliger, de har frafalt ønsket om bygging av
44 fritidsboliger. Det er opprettet en undergruppe av Holmsbu vel, som jobber med saken om
ny vei til Rødtangen. Den består av Dagfinn Spilhaug, Kaare Skallerud, Morten Eliassen og
Ellen Gullerud.
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.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping har utviklet seg til å bli en av Vellets viktigste
inntektskilder. I 2021 mottok Vellet kr 46 180. Summen øker fra år til år takket være at de
som tipper oppgir Holmsbu Vel som grasrotmottaker hos en av Norsk Tippings
kommisjonærer, f.eks. hos Holmsbu Handel, eller på https://www.norsktipping.no/grasrotandelen
Alle som spiller hos Norsk Tipping har mulighet til å gi 7% (i enkelte spill 14%) av
spilleinnsatsen som grasrotandel, uten at innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.
Vi oppfordrer Vellets medlemmer til å oppgi Holmsbu Vel som mottaker for grasrotmidler.

4. Friområdene
Lysløypa
Holmsbu Vel har, sammen med Holmsbu Idrettsforening, lagt en plan på istandsetting av
lysløypa. Vi har fått inn priser på nytt lys, figurer i tre som skal settes ut i skogen, og et
fuglekasseprosjekt, og som tenkes gjennomført i samarbeid med Folkestad skole.
Prosjektkostnader er ca kr. 450 000,-. Det er sendt søknader ulike steder for å få støtte til
prosjektet.
Bugtestranda er ferdig, og har blitt kjempefin.
Børraverket har ikke fått noen oppgradering i år heller. Asker kommune er purret opptil flere
ganger, de har ingen planer om når de eventuelt skal istandsette stranden.
Bråtestranda har blitt noe bedre, det er ryddet på stien ned.
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 vi, i samarbeid med kommunen, kan få
installert et treningsapparat der.
Holmsbu Vel vil jobbe for dette.
Flaterhagan
Flaterhagan er en perle i området og er flittig brukt av barn og ungdom hele året. Det har ikke
vært skøytebane der i vinter. Det har ikke vært noen til å vanne, og det har ikke vært kaldt nok
til skøyteis. Kommunen har ingen system for vanning av banen.
Asker kommune har overtatt ansvaret for klipping av plenen.
Fibernett
Viken Fiber har lagt ned fiber til de fleste i Holmsbu, men har fremdeles igjen mange boliger
utover Støaveien.

5. Utvalgsarbeid/ komiteene

Årsberetning Slippen
Alle båter var på vannet i løpet av juni.
Alle festeplassene,26 stk. ved kai er belagt, og 4 stk. fester 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 18 sep., og vi fikk da tatt opp alle unntatt 1stk, som vi tok opp
helgen etter. I alt har vi 18 store og 17 mindre båter i vinteropplag, og en badeflåte.
Det ble brukt 10stk kajakker i år, og 1stk seilbåt. Skulle det bli behov for flere enn de 14
plassene vi har, så lager vi flere stativer.
Vi fikk gjort en stor innvestering i ny talje på krana. Den ble montert i april, slik at vi kunne
bruke den til fellesuttaket på våren. Den gamle ble ikke godkjent av Kone Crane så vi hadde
ingen valg. Talja fungerer utmerket.
Under dugnaden 28 mai. ble følgende arbeid utført:
Kaiene og slissene ble oljet.
Ryddet i bua der vi har opplagsskivene til slissene.
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 vårt.
Som alltid meget bra innsats av de 24 brukerne som deltok på årets dugnad.
Hans Ole har klippet plenen gjennom hele sesongen på slippen området.
Nybakte boller, kaffe og leskedrikker ble som vanlig servert underveis.

Årsmelding arrangementskomiteen
Komiteen har avholdt 2 møter, og har ellers hatt kontakt via telefon og mail.
6.mai var det dugnad med nok et flott oppmøte, ca 45 personer. Det ble beiset, rakt, kostet,
ryddet, luket og malt. Jan Sivertsen organiserte også denne gangen utstyr og arbeid som ble
utført på Flaterhagen. Dessverre ble dette siste gangen for ham, og vi er takknemlige for
arbeidet han har stått for på lekeplassen og fotballbanen.
17. mai-arrangement ble også denne gangen avlyst grunnet pandemi, og det samme ble den
utsatte 75-årsfeiringen av Holmsbu vel, samt velfesten.
Julegrantenningen kunne heldigvis gjennomføres, dog uten gang rundt juletreet. Mange
mennesker dukket opp. Det gjorde julenissene også med godteposer fra Holmsbu handel., og
Selskapsorkesteret spilte. Juletreet denne gangen ble gitt av Ivar Haug.
Nå ser det imidlertid ut til at vi kan komme tilbake til en noe mer normal hverdag, og vi er i
gang med planlegging av 2022. Det vil bli dugnad torsdag 5.mai, og i år kan vi heldigvis igjen
ha enkel servering. 17.mai i år vil bli gjennomført med tog, tale og selskapsorkesteret.
Likeledes vil vi 27.august i år gjennomføre jubileumsdagen. Den er under full planlegging, og

vi venter stor oppslutning av både aktører og publikum. 5.november er satt av til velfest.
Badehotellet og musikk er booket.
Selv om vi har tilbakelagt 2 år uten lokale arrangementer, satser vi nå på å kunne gjennomføre
årets planer, og gleder oss til det.

Årsberetning Flaterhagan
Blir omtalt av arrangementskomiteen.

Årsberetning kunstgruppa
Kunstgruppa består for tiden av: Kristin Blichfelt Linda Jacobsen, Klaus Nærø, Mavis Hagby,
Jan Indrehus og Ellen Gullerud.
Den avdukede damen «På vei til stranden» har vært en suksess, og er stadig populær. Vår
neste skulptur «Jente med måke» av Agnes Volent ble avduket av ordfører Lene Conradi i
sommer. Seansen ble avsluttet med kaffe på Badehotellet.
Kunstgruppen arbeider med finansiering av nye skulpturer. Søknader er sendt fylket,
kommunen og flere andre.
Kunstgruppa har fått modellen til «Jente med måke» i gave av Agnes Volent. Den loddes ut
og står utstilt i Holmsbu Handel. Lodd kan kjøpes der. Trekningen vil foregå på Holmsbu
Vels jubileumsfest 27. august 2022.
Det er opprettet pantedonasjon i butikken. Vi oppfordrer alle til å gi panten sin til
kunstgruppa. Det er også satt opp VIPPS skilt ved skulpturene slik at man kan donere til
kunstgruppa. Midlene vil bli brukt til innkjøp av nye skulpturer.

Årsrapport Rosekomiteen 2021
Nok en sommer er over, og det har blitt utført mye og godt arbeid i rosebedet også sommeren
2021.
Inger Victor gikk av som leder for rosekomiteen og Heidi Hedemark tok over etter henne som
leder, og Elisabeth Slinde fortsatte videre med sitt verv.
Inger Victor har også dette året bistått Rosekomiteen.
Dugnad ble avholdt som vanlig i mai, og mye godt arbeid ble lagt ned for å forberede til
utplanting. Rosekomiteen fikk også dette året mange fine blomster fra Ravnsborg gartneri.
Rosekomiteen får hvert år kr. 18.000 av Asker kommune til kjøp av blomster og til
vedlikehold av rosebedet.
Midlene fra Asker kommune ble brukt til å betale Linda Lyngstad Marthinsen for luking i juli
måned, og til diverse innkjøp av blomster etc. til rosebedet.

Linda kommer ikke til å påta seg dette arbeidet videre, så rosekomiteen må finne en erstatter
etter Linda. Takk til Linda som har bidratt gjennom flere år.
Rosekomiteen takker også alle frivillige som er med på å holde rosebedet pent slik at
rosebedet blir til en glede for mange.
Det ble 16. desember foretatt en befaring med Asker kommune og Holmsbu Vel.
Rosebedet var også satt opp på agendaen. Det ble informert til Asker kommunes
representanter om følgende;
Det er stort vannforbruk i rosebedet, og det er satt timer på vannanlegget. Denne er
vanskelig å få stilt inn slik at vanning kunne stå på om natten, eventuelt noen timer på kveld
og natt. Det ble lagt ned nytt vannanlegget i mai 2020 med blant annet nye svetteslanger.
Disse har i år vært veldig dårlige, og det har vært mye lekkasjer, hvilket sier noe om
vannforbruket. Vi fikk også beskjed i dag om at disse skulle vært tatt inn på vinteren, hvilket
ikke har blitt gjort. Kommunen skal se på om dette kan bli gjort fra deres side.
Det ble gjort avtale med Asker kommune om at de påtar seg ansvaret for selvvannings
anlegget. De styrer vanning og tar inn vannslangene for vinteren og setter disse ut på våren.
Mange roser ble ødelagt i 2021 pga. frost. Disse må erstattes.

Vedlegg:
Regnskap og revisjonsberetning 2021
Regnskap kunstgruppa 2020-2021
Regnskap Jente med måke 2020-2021
Budsjett 2022

