
 

 
Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel 

Lørdag 24. juni 2018 kl. 17.00 
i Bryggehuset på Oksval  

St. Hansfest/Sommerfest fra kl. 18.00. Se baksiden 
 
Vi ønsker alle beboerne i Oksval vel som er opptatt av nærmiljøet sitt velkommen til 
årsmøte.  (De som ikke er medlemmer kan bli det under møtet evt. sende en e-post til 
info@oksval.no).  
 
Saksliste: 
 

1. Valg av møteleder, referent og signering av protokoll 
2. Innkalling og dagsorden 
3. Referat fra Årsmøte 2017 
4. Årsberetning og regnskap 2017 med revisors innstilling 
5. Aktivitetsplan og budsjett for 2018 
6. Valg av valgkomiteen 
7. Valg av styret 
8. Valg av revisor 
9. Orienteringssaker (meldte innkomne saker) 

info@oksval.no 
Oksval Vel, Postboks 176, 1451 Nesoddtangen 
 

Sakspapirene blir lagt ut på nettsiden: www.oksval.no og Facebook gruppen oksval vel 
De som ikke har tilgang til internett, vennligst kontakt styreleder på mobil 95 04 90 39 for å 
få tilsendt papirene. 
 
Nesodden 12.06.2018 
Styret i Oksval Vel 









Oksval Vel
Postboks 176, 1451 Nesoddtangen
Mobil nummer: 90 84 16 84 Oksval Vel
Mobil nummer: 99 27 92 19 Oksval Vel Veilag
Organisasjonsnummer 992 036 354
Bankkontonr. 7874 06 46485 Oksval Vel
Bankkontonr. 1503 13 94128 Oksval Vel Veilag
info@oksval.no
www.oksval.no

Kommentarer til regnskapet 01.01.2017 - 31.12.2017 (avvikende regnskapsår)

Generelt
Oksval Vel byttet regnskapsperiode fom 2016. Regnskapet for 2015 ble avlagt p.r. 30.04 og 31.12. 
Oksval Vel leverte et godt resultat for 2016 med 14.000 kr.i overskudd og følger opp i 2017 med 43.000 kr.
i overskudd.
Inntekter
Medlemskontigent
Det ble rekordinnbetaling for 2017 med 57.350 kr. . 177 medlemmer betalte kontingenten mot 117 i 2015.
Til tross for en nedgang fra 177 medlemmer til 164 medlemmer ble det økning. Årsaken er at kontingenten
økte fra 300 til 350 kr. Refusjon knyttet til for mye betalt strøm utgjør 25.000 kr. og bidrar sterkt til det 
gode resultatet.

Utgifter
Totale utgifter beløper seg til ca 40.000 kr. Av disse utgiftene utgjør strøm 18.000kr. 
Kontingent Nesodden velforbund utgjør i overkant av 7.000 kr.
Både Hellvik, Hellvikskog, Ursvik og Oksval vel har vedtatt å bidra med 5000 kr. i årlig driftstilskudd 
knyttet til ISI-området. 
Forsikringer utgjør 3000 kr. Resterende utgifter er knyttet til omkostninger og andre abonnementer 
og utgjør ca. 5000 kr. Kjøp av situasjonskart til velhuset utgjør 2000 kr.
Balanse

Vellet har ingen gjeld p.r. 31.12.17. Egenkapitalen utgjør ca 126.000 kr. 

Nesodden 02.04.17



Oksval Vel

Resultatregnskap

Inntekter 31.12.2017
Medlemskontigent -57350
Renteinntekt -52,46
Diverse andre inntekter -1600,01
Refusjon strøm 2017 -25045,76
Sum inntekter -84 048,23kr                               

Utgifter
Medlemsservice
Kontingent Velforbund 7150
Kontingent andre 2397
Forsikring 3007
Strøm 18537,99
Omkostninger 2507,5
Velfest 
Møteutgifter
Vedlikehold badeflåten 0
Overføring ISI 5000
Utlegg St. Hans fest
Dugnadsbidrag ihht vedtak
Situasjonskart velhuset 2096
Diverse andre utgifter
Sum utgifter 40 695,49kr                                

Årets overskudd (-)/underskudd -43 352,74kr                               

Antall medlemmer betalt 164
Total antall medlemmer 0

Kontingent Velmedlemskap 350
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Styrets 
ÅRSBERETNING FOR OKSVAL VEL 2017-2018 

TIL ÅRSMØTE Lørdag 23. juni 2018 kl. 17.00 
 

STYRET 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Styremedlem: 
Bjørne Brekke   Styreleder (På valg 2019) 
Runar Hafsteen   Styremedlem (på valg 2019) 
Steinar Dahlen  Styremedlen (på valg 2019) 
Arnt Kristian Barsten  Styremedlem (på valg 2018) 
Per Christian Werenskiold Styremedlem (på valg 2019) 
 
Varastyremedlem: 
Torunn Reksten Varastyremedlem (på valg 2018) 
Jørgen Lorentzen Varastyremedlem (valg 2018) 
 
Valgkomité: 
Geir Johnson (valg 2018) 
Thomas Vermes (valg 2019) 
 
Revisor: 
Kari Nørbeck og Knut Straume 
 
ÅRSPLAN 
Styrets arbeid har vært basert på en årsplan. Det er avholdt 1 styremøte i 2017-2018 og et 
eget møte med Kajakk og Fiskegruppen, utenom årsmøte. 
 
VELFESTER 
Det ble arrangert St-Hansfest etter årsmøte fredag 23. juni 2017 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. 
 



Det er et initiativ fra privatpersoner i Oksval område rundt å arrangere et olabil løp på 
høsten 2018. Oksval vel har sagt seg villig til å bidra med praktisk bistand og evt. noe 
økonomisk støtte. 
 
STRANDAKTIVITETER 
Badeflåten har holdt seg godt gjennom vinteren, men stigen hadde sett sine bedre dager. 
Arnt Kristian skaffe til veie en ny badestige og med god dugnadsånd fikk installert den i Juni 
mnd.  Velet betaler for badestigen. 
Dialog med kommunen rundt stupebrett og det arbeides med å finne ut av evt. løsning for et 
nytt stupebrett. 
 
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 ledet arbeidet rundt oppussing av bryggehuset. 
Arbeidet i henhold til byggesøknad og søknad til gjensidige stiftelsen ble utført og ferdigstilt i 
løpet av 2017. 
Det er nå inne en søknad om fritak for tilkoblingsavgift for vann og kloakk. 
Søknad om støtte til å legge inn vann og kloakk vil bli sendt så snart en godkjenning er 
mottatt. 
 
Fra 10 Mai til 20 August 2018 drives det en kiosk og enkel kafe i bryggehuset. 
Leietager er Tangenten Kafe. Avtalen er for denne sesongen, og etter endt sesong vil 
styret avgjøre om vi skal fortsette med en kafe/kiosk på sommeren. 
 
FISKEGRUPPEN 
Fiskegruppen har levd sitt naturlige liv i 2017-2018 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. 
Styret har vært i dialog med grunneier nesodden kommune rundt området rundt velhuset og 
muligheter for å kunne lage en bedre løsning for sommeropplag av fiskebåten.  
Etter befaring fra kommunen er det gitt tillatelse for å lage en enkel konstruksjon mellom 
velhuset og jernstengene som står i fjellet ved siden av.  
Denne vil da benyttes for å kunne oppbevare fiskebåt om sommeren.  
 
BADSTUGRUPPEN 
Det har vært økende aktivitet i badstugruppa med flere nye medlemmer de siste årene. 
Spesielt i helgene i vinterhalvåret blir badstua mye brukt.  
Vår nye badstue har blitt flittig brukt, og badstugruppen har opprettet en god løsning for 
bestilling og bruk av badstue, inkludert en brukerfinansiert vask av både badstue og 
velhuset. Den nye badstuen har tiltrukket seg flere medlemmer til velet. 



 
KAJAKKGRUPPEN 
Kajakkgruppen ble etablert fra 2009, men er ingen direkte gruppe under Oksval Vel. For mer 
info om kajakklubben se: http://www.nesoddenkajakklubb.no/ 
Styret har i 2018 fastlagt et vederlag for Kajakklubben for leie av plass til å oppbevare 
kajakker og utstyr på veggen av velhuset og i boden i velhuset. 
Det inkluderer også styremøter i velhuset en gang i mnd for kajakklubben utenfor 
sommersesongen. 
 
SEILBÅTGRUPPEN 
Bjørnar Lia er leder av gruppen, det er ikke blitt funnet plass til optimistjollene etter 
oppussingen av velhuset. Styret vil vurdere hva vi skal evt. gjøre videre. 
  
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: 
Faktura for 2018 er ennå ikke kjørt. Medlemstallet i 2017 var 177. Vi har i tillegg fått 5 
innmeldinger i 2018, så vi har en jevn økning av nye medlemmer. 
Endelig antall vil vi ha oversikt over etter at fakturaer er betalt. 
  
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 ble dessverre ikke sendt ut sammen med innkalling til 
årsmøte og st.hans fest. Det vil vi forsøke å få til igjen i 2019, da styret mener det øker 
sjansen for å få inn flere medlemmer og mer støtte rundt vellets arbeid.  
 
ØKONOMI 
Totale utgifter beløper seg til ca 40.000 kr. Av disse utgiftene utgjør strøm 18.000kr. 
Kontingent Nesodden velforbund utgjør i overkant av 7.000 kr. 
Både Hellvik, Hellvikskog, Ursvik og Oksval vel har vedtatt å bidra med 5000 kr. i årlig 
driftstilskudd 
knyttet til ISI-området. 
Forsikringer utgjør 3000 kr. Resterende utgifter er knyttet til omkostninger og andre 
abonnementer 
og utgjør ca. 5000 kr. Kjøp av situasjonskart til velhuset utgjør 2000 kr. 
 
Generelt: 
Oksval Vel er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992 036 354.   
Da vi gikk over til kalenderår fra 2016 vurderes det å holde årsmøtet tidligere neste år, men 
så langt har det gått fint å ha det før st. hans festen. 
 
Nesoddtangen, 12.06.2018 
Styret i Oksval Vel 



Styret i Oksval Vel: 
 
Forslag Årsplan 2018-2019 
 
Tidspunkt    Aktivitet   Dokumenter/saker        
 
 
24. Juni 2018     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 
 

Oktober 2018  Styremøte 1  Møteplikt for alle i styret  ____ 
 Gjennomgang referat årsmøte 
 Årsplan, budsjett og aktivitetsnivå. 
 Støtte til velgruppene  
 Dannelse av nye grupper/prosjekter. 
 Arbeide med handlingsplan for Velet og 

området rundt velhuset.  
 Velhuset – søknad om vann og kloakk og 

evt. penger fra stiftelser.  
 Se på mulighet for samarbeid med 

kommunen rundt oppussingen av 
bryggeområdet. 

 Evaluere utleien av velhuset til Kafe / 
serveringsted sommer 2018 og om det 
skal fortsette videre i 2019. 

 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 31.12.2018 
 Årsmøte forberedelser 
 Styrevalg forberedelse 
 Orientering fra gruppene og Veilag 



Til årsmøtet i Oksval Vel 
 
Det sittende styret 2017-2018 består av: 
 

Bjørne Brekke (styreleder)  Valg 2019 (Administrasjon/Redaktør nettsiden) 
Runar Hafsteen (styremedlem)  Valg 2019 (Veilaget/Nestleder) 
Steinar Dahlen (styremedlem)  Valg 2019 (Kasserer) 
Arnt Kristian Barsten (styremedlem) Valg 2018 (ISI-Banen og Festkomitéen) 
Per C.  Werenskiold (styremedlem) Valg 2019 (Badeflåten) 
Torunn Reksten (varamedlem)  Valg 2018  
Jørgen Lorentzen (varamedlem) Valg 2018 (Badstugruppen) 

 
Torunn Reksten, Arnt Kristian Barsten og Jørgen Lorentzen er på valg i 2018. 
 
Innstilling fra valgkomitéen 2016-2017: 
 
Forslag til nytt styre: 
 

Bjørne Brekke (styreleder)  Valg 2019 (Administrasjon/Redaktør nettsiden) 
Runar Hafsteen (styremedlem)  Valg 2019 (Veilaget/Nestleder) 
Steinar Dahlen (styremedlem)  Valg 2019 (Kasserer) 
Arnt Kristian Barsten (styremedlem) Valg 2018 (ISI-Banen og Festkomitéen) 
Per C.  Werenskiold (styremedlem) Valg 2019 (Badeflåten) 
Torunn Reksten (varamedlem)  Valg 2018  
Jørgen Lorentzen (varamedlem) Valg 2018 (Badstugruppen) 

 
Velgrupper, oppgaver og andre lag kontaktpersoner: 
Veilaget  Runar Hafsteen 
Fiskegruppe  Leif Arne Haagensen 
Badstugruppe  Jørgen Lorentzen 

 Badeflåtegruppe Arnt Kristian Barsten 
 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 2018) 
Thomas Vermes (valg 2017) 
 

Forslag til revisor: 
 
Kari Nørbeck og Knut Straume samlet for Vel, Veilag og ISI. 
 
 


