
 

Referat fra generalforsamling i Oksval Vel 
Fredag 24. juni 2016 kl. 18.00 i Bryggehuset på Oksval 

St-Hansfest fra kl.18.00  
 
Tilstede: Fra styret møtte: 
 Elin Sagbråten, Steinar Dahlen, Arnt Kristian Barsten (vara) 

Andre som møtte:  
Cynthia Reynolds, Dag Reynolds, Stein Petter Vagle, Anton G Kjelas, Ole Næss, 
Torunn Reksten 
Totalt 8 medlemmer med stemmerett 

Saksliste: 
1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
2. Innkalling og dagsorden 
3. Gjennomgang av referat årsmøte 2014-2015 
4. Årsberetning og regnskap 2015 med revisors innstilling 
5. Kontingentfastsettelse for neste kalenderår 2017 
6. Aktivitetsplan og budsjett for 2016 
7. Valg av valgkomiteen 
8. Valg av styret 
9. Valg av revisor 
10. Vedtektsendring § 3 punkt 10 

Representanter for gruppene må stille på årsmøte for å gjøre rede for aktivitetene 
11. Orienteringssaker (meldte innkomne saker) 

 
 Referat saksbehandling: 
 

1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
Elin Sagbråten ble valgt til møteleder og Arnt Kristian Barsten som referent. Dag Reynolds og 

Torunn Reksten ble valgt til signering av protokoll.  

 
2. Innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 



3. Gjennomgang av referat årsmøte 2013-2014 
Referat fra Årsmøte 2014-2015 ble godkjent at alle hadde lest og forstått. Ingen spørsmål. 

4. Årsberetning og regnskap 2015 med revisors innstilling 
Årsberetning 2015 ble gjennomgått av styreleder (Elin Sagbråten), regnskap 
gjennomgått av kasserer (Steinar Dahlen) 

a. Årsberetning godkjent, noen innspill og forslag fra Årsmøtet er summert til slutt. 

b. Styreleder berettet fra de gruppene som har hatt aktivitet 

c. Kasserer informerte om at regnskapet fra og med 2016 er gått over til kalenderår 

d. det er kritisk at den store regningen i strømforbruk som kom på starten av året på kr 

10.000,- ikke blir gjentatt neste vinter. Den mest sannsynlige 'synderen' er 

gulvvarmen i badstuen som har en termostatstyring som trolig har medført at den 

har stått på fullt i hele vinter. Her kan med fordel bryter byttes til en tidsstyring. 

5. Kontingentfastsettelse for neste kalenderår 2017 
Kontingentfastsettelse for kalenderår 2017 ble godkjent øket fra kr 300,-/år til kr 350,-/år 

 
6. Aktivitetsplan og budsjett for 2016 

forslag om at årsmøtet settes betydelig tidligere for 2017 ble vedtatt. Dette for å 
gjenspeile at regnskapsåret er kalenderår og planer og budsjetter skal settes tidligere 
i året 
 

7. Valg av valgkomiteen 
Geir Johnson er på valg og ble erstattet enstemming av Årsmøtet med Dag Reynolds 

Thomas Vermes er på valg i 2017, men trekker seg fra vervet. Forslag til erstatning vil styret 

ta på neste styremøte. 

 
8. Valg av styret 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet 
 

9. Valg av revisor 
Styrets forslag om å fortsette med samme revisor ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet 

 
10. Vedtektsendring § 3 punkt 10 

"Representanter for gruppene må stille på årsmøte for å gjøre rede for aktivitetene." Dette 

ble bekreftet at har vært opp til 1-gangs godkjenning på årsmøte 2015 og enstemmig vedtatt 

av Årsmøtet 2016 og er dermed gjeldende for Årsmøte 2017. 

 
11. Orienteringssaker (meldte innkomne saker) 

Ingen innkomne saker 
 

Forslag og innspill fra Årsmøtet 

a. For søknader til f.eks. Gjensidigestiftelsen som er 1.september så vil de ulike 

arbeidsgruppene ta seg av dette, mht. f.eks. videre utbedring av Velhuset 

b. Styremøte i mars flyttes til januar 



c. Kontingentutsendelse må gå tidligere på året, forslag er å få det ut i god tid før 

Veilagets utsendelse. Dvs. januar eller februar. Dette for å gjenspeile kalenderåret på 

samme måte som regnskapsåret gjør. 

d. Styret fikk innspill om å jobbe mer med å kommunisere forskjellen mellom Veilag og 

Vel med fokus på hva medlemmene får igjen av Velforenings-kontingenten 

e. Det var forslag om å forespørre Oksval Båthavn om å kunne ha fiskemuligheter fra 

ytterst på båthavnen. Det er i dag liten tilgang til å fiske fra land og mange som ikke 

har båt går glipp av fiskemuligheten. Det skulle ifølge Dag Reynolds har vært et 

moment i opprinnelig søknad fra OBH om ny havn at den skulle bli en 

havnepromenade og tilgjengelig for alle. 

f. Det ble forespurt om hva Oksval Vel får igjen for kontingenten på kr 8000,- til Norges 

Velforbund. Dette skal sjekkes og refereres til medlemmene. 

g. Cynthia Reynolds ønsker å bidra på Velets Webside og sosiale mediaprofil. Styreleder 

tar dette videre med Cynthia. 

h. Steinar kom med innspill om at ny tradisjon fra sist jul om Julebad kl 11 juleaften 

føres videre av Oksval Vel. Arnt Kristian tar gjerne det videre i regi av Velet. 

 
Årsmøtet avsluttet med Sommerfest og stort bål med besøk av 50-60 medlemmer og trolig 

noen andre, til tidlig neste morgen! 

 
 

Nesodden 24. juni 2016 
For styret i Oksval Vel 
 
 
 
Dag Reynolds      Torunn Reksten 

Signering av protokoll     Signering av protokoll 









 

Styrets 
ÅRSBERETNING FOR OKSVAL VEL 2016-2017 

TIL ÅRSMØTE fredag 23. juni 2017 kl. 18.00 
 

STYRET 

 
Styret har i perioden bestått av: 

 

Styremedlem: 

Elin Sagbråten  Styreleder (har nå gått av) 
Runar Hafsteen  Styremedlem (på valg 2017) 
Steinar Dahlen Styremedlen (på valg 2017) 
Bjørne Brekke  Styremedlem (på valg 2017) 
Hans Bratterud Styremedlem (Har nå gått av) 
 
Varastyremedlem: 

Arnt Kristian Barsten Varastyremedlem (på valg til styremedlem 2017) 
Jørgen Lorentzen Varastyremedlem (valg 2016) 
 
Valgkomité: 

Geir Johnson (valg 2016) 
Thomas Vermes (valg 2017) 
 
Revisor: 

Kari Nørbeck og Knut Straume 
 
ÅRSPLAN 

Styrets arbeid har vært basert på en årsplan. Det er avholdt 2 styremøter i 2015-2016 
utenom årsmøte. 
 
VELFESTER 

Det ble arrangert St-Hansfest etter årsmøte fredag 24. juni 2016 på Oksvalstranda hvor det 
var søkt om bål hos Brannvesenet. Det ble en fin fest med mange oppmøtte, bål, grilling, 
barneleker med premier og god stemning. 
 



 
STRANDAKTIVITETER 

Badeflåten har holdt seg godt gjennom vinteren, men tok seg en tur til båthavnen da 
tau og kjetting løsnet. Arnt Kristian og Thomas i båthavnen reddet dagen og fikk satt 
badeflåten plass. Ny kjetting og hjelp til å dykke for å feste denne vil bli utført så snart som 
mulig. 
 
VEIVEDLIKEHOLD 

Oksval Vel Veilag har gjort en formidabel jobb med vedlikehold av veiene og brøytesaken. 
Veilaget har eget styre, egen bankkonto, eget regnskap og egen generalforsamling som 
avholdes i mars. Lederen for Veilaget vil da sitte i styret i Oksval Vel som ble Runar Hafsteen. 
Se egne sakspapirer under www.oksval.no. 
 
BRYGGEHUSET 

En prosjektgruppe bestående av Jørgen Lorentzen, Per Christian Werenskiold og Magnus L. 
Fjogstad har fått godkjent byggesøknad for velhuset. 
I 2016 og 2017 ble store utbedringer og arbeider gjort på velhuset. 
Stor takk rettes til dugnadsgruppen ledet Jørgen, Per Christian og særdeles dyktige Rolf 
Dieter Cron som virkelig har jobbet for å få på plass et velhus som vil være til nytte for hele 
området i lang tid fremover.  Arbeidet har blitt utført med stor dugnadsånd, og medlemmer 
av både badstugruppen, fiskegruppen og kajakklubben har hjulpet til med å få utført alt 
arbeidet innen tidsfristen som ble gitt sammen med bevilgningen fra DNB 
Sparebankstiftelsen.  
 
Vi har nå en ny badstue med vindu ut mot sjøen, mye bedre plass innendørs og bedre plass  
for å skifte. 
 
Boden har blitt flyttet ut på enden av huset, mens utbygget nå er bygget inn og et kjøkken 
hentet på dugnad vil bli satt opp inne i den nye delen av velhuset.   
 
 
FISKEGRUPPEN 

Fiskegruppen har levd sitt naturlige liv i 2016-2017 med Leif Arne Haagensen som 
Fiskegruppeleder. Fiskegruppen har stått for flott vedlikehold og reparasjon av Bryggehuset, 
Fiskegruppen har vært aktivt med på dugnad og arbeid knyttet til bryggehuset.  
Fiskegruppen har møter hver tirsdag kl 18.30. Viser til Fiskeposten under www.oksval.no. 
 

BADSTUGRUPPEN 

Det har vært økende aktivitet i badstugruppa med flere nye medlemmer de siste årene. 
Spesielt i helgene i vinterhalvåret blir badstua mye brukt. Jørgen Lorentzen er Badstuleder. 
Den nye badstuen har tiltrukket seg enda flere medlemmer og har nok løftet totalantallet til 
de høydene vi nå har. 
 
 
KAJAKKGRUPPEN 

Kajakkgruppen ble etablert fra 2009, men er ingen direkte gruppe under Oksval Vel. For mer 
info om kajakklubben se: http://www.nesoddenkajakklubb.no/ 



 
 
SEILBÅTGRUPPEN 

Bjørnar Lia er leder av gruppen, etter ombygging av bryggehuset forsøker vi å finne gode 
løsninger for hvor evt. Optimistjollene kan plasseres. 
  
STRØMAVTALE MED VELGRUPPENE 

Vellet sponser all strøm. Forutsetningen er at de som er med i gruppene er medlemmer av 
Oksval Vel. Badstugruppen betaler strøm ihht til egen måler.  
 
MEDLEMSSTATUS 

Oksval Vel: 

Innbetalt 53.100 kr. som er rekordinnbetaling. 177 medlemmer betalte kontingenten mot 
117 i 2015. Kontingenten for 2017 vil bli sendt ut våren 2017. 
 
Styret vil i år benytte seg av nytt faktureringssystem og vil gå rundt i alle postkasser med 
fakturaer. Det er svært viktig at vi får høyere inntekter fra vellets medlemmer for å kunne 
balansere regnskapet. Faktura vil i år bli sendt ut sammen med innkalling til årsmøte og 
st.hans fest. Da vil vi i styret forsøke å få inn flere medlemmer og mer støtte rundt vellets 
arbeid.  
 
ØKONOMI 

Totale utgifter beløper seg til ca 39.000 kr. Av disse utgiftene utgjør strøm 28.000 kr. 
Dette er meget høyt og vi har fått hjelp av elektriker og medlemmer av vellet for å finne ut 
hvorfor utgiftene er så høye. Vi venter på endelig tilbakemelding fra strømleverandør, men 
det kan virke som om stipulert strøm de siste 2 årene har vært mye høyere enn reelt 
strømforbruk.  
Arnt Kristian følger opp videre mot strømleverandør. 
 
Generelt: 

Oksval Vel er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992 036 354.  
Fra 01.05.2015 gikk vi over til kalenderår slik at vi vil få regnskap pr 31.12.2016. Årsmøtet ble 
likevel holdt som vanlig samtidig med St.hans fest, men vurderes å holdes tidligere neste år. 
 

Nesoddtangen, 06.06.2016 
Styret i Oksval Vel 



Styret i Oksval Vel: 
 
Forslag Årsplan 2017-2018 
 
Tidspunkt    Aktivitet   Dokumenter/saker        
 
 
23. Juni 2017     Årsmøte med St. Hansfest Møteplikt for alle i styret __________ 

• Valg av møteleder og referent 
• Innkalling og dagsorden 
• Gjennomgang av referat årsmøte i fjor 
• Årsberetning og regnskap med revisors 

innstilling 
• Aktivitetsplan og budsjett for neste år 
• Valg av valgkomité 
• Valg av styret 
• Valg av revisor 
• St. - Hansfest. Egen plan utarbeidet av 

festkomiteen 
 

September 2017  Styremøte 1  Møteplikt for alle i styret  ____ 
• Gjennomgang referat årsmøte 
• Årsplan, budsjett og aktivitetsnivå. 
• Støtte til velgruppene  
• Dannelse av nye grupper/prosjekter. 
• Fremtidig lån av Velhuset. Grupper som 

dannes av medlemmer får låne Velhuset 
vederlagsfritt?  Medlemmer av Oksval Vel 
får låne Velhuset gratis til private 
arrangementer?  Oksval Vel dekker 
strømforbruk unntatt for Badstugruppen. 

• Arbeide med handlingsplan for Vellet og 
området rundt velhuset.  

• Diskutere mulighet for utleie av velhuset 
til Kafe / serveringsted sommer 2018. 

• Diskusjon om vedlikehold av Velhuset, 
Oksval Stranden, badeflåten etc.  

• Medlemskampanje 
• Nettsiden status og fremtid. 
• Eventuelt 

 
Mars 2018   Styremøte 2  Møteplikt for alle i styret  ____ 

• Gjennomgang referat styremøte 
september 

• Regnskap 31.12.2016 
• Årsmøte forberedelser 
• Styrevalg forberedelse 
• Orientering fra gruppene og Veilag 



Til årsmøtet i Oksval Vel 

 
Det sittende styret 2015-2016 består av: 

 
Elin Sagbråten (styreleder)  Valg 2017 (Administrasjon/Redaktør nettsiden) 

Runar Hafsteen (styremedlem)  Valg 2017 (Veilaget/Nestleder) 

Steinar Dahlen (styremedlem)  Valg 2017 (Kasserer) 

Arnt Kristian Barsten (styremedlem) Valg 2018 (ISI-Banen og Festkomitéen) 

Bjørne Brekke (styremedlem)  Valg 2017 (Badeflåten) 

Torunn Reksten (varamedlem)  Valg 2018  

Jørgen Lorentzen (varamedlem) Valg 2016 (Badstugruppen) 

 

Hans Bratterud og Jørgen Lorentzen er på valg i 2016. 

 

Innstilling fra valgkomitéen 2016-2017: 

 

Forslag til nytt styre: 

 

Bjørne Brekke (styreleder)  Valg 2017 (Administrasjon/Redaktør nettsiden) 

Runar Hafsteen (styremedlem)  Valg 2017 (Veilaget/Nestleder) 

Steinar Dahlen (styremedlem)  Valg 2017 (Kasserer) 

Arnt Kristian Barsten (styremedlem) Valg 2018 (ISI-Banen og Festkomitéen) 

Per C.  Werenskiold (styremedlem) Valg 2017 (Velhuset) 

Torunn Reksten (varamedlem)  Valg 2018  

Jørgen Lorentzen (varamedlem) Valg 2016 (Badstugruppen) 

 

Velgrupper, oppgaver og andre lag kontaktpersoner: 

Veilaget  Runar Hafsteen 

Fiskegruppe  Leif Arne Haagensen 

Badstugruppe  Jørgen Lorentzen 

 Badeflåtegruppe Bjørne Brekke 

 Festkomitégruppe Arnt Kristian Barsten 

Dugnadsgruppe  Jan Roar Mellembakken (Strand) 

Web design  Gaute Amundsen / Bjarne Toft Nordbeck 

ISI-Banen  Arnt Kristian Barsten 

 

Forslag til valgkomité: 

  

Geir Johnson (valg 2016) 

Thomas Vermes (valg 2017) 

 

Forslag til revisor: 

 

Kari Nørbeck og Knut Straume samlet for Vel, Veilag og ISI. 

 

 

Nesodden, 06.06.2017 

 

 



Geir Johnsen        Thomas Vermes 


