
 

Styrets 
ÅRSBERETNING FOR OKSVAL VEL 2020 

TIL ÅRSMØTE 23. juni 2021 kl. 17.00 

 

STYRET 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Styremedlem: 
Bjørne Brekke   Styreleder (På valg 2019) 
Runar Hafsteen   Styremedlem (på valg 2019) 
Anders Moe   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: 
Falkenberg Regnskap 
 
ÅRSPLAN 
Styrets arbeid har vært basert på en årsplan. Det er avholdt 2 styremøter i 2020.  
 
VELFESTER 
Det ble arrangert St-Hansfest etter årsmøte Onsdag 19. juni 2020 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 ble bestemt at vi fikk en ny St.Hansfest ansvarlig inn i festkomiteen som heter Janne 
Gillgren.  
 
STRANDAKTIVITETER 
Badeflåten synger på siste verset, og styret planlegger å se på muligheter for å skaffe midler 
til en ny badeflåte. 
 
Stupebrettet er meget populært, det tas nå opp i vinterhalvåret. 
 
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 
Nye låser ble installert i badstuen, hvor det er mobilapp, kode eller elektroniske nøkler som 
kan åpne dørene. 
 
Fra mai til skolestart august 2020 drives det en kiosk og enkel kafe i bryggehuset. 
Leietager er Tangenten Kafe. Avtalen var for denne sesongen. 
 
FISKEGRUPPEN 
Fiskegruppen sluttet sin aktivitet i 2020-2021, dette pga alder blandet medlemmer, og at det 
ikke er fisk i fjorden. Fiskebåten ble solgt før sommeren. 
 
Det ble snekret en enkel konstruksjon for sommeropplag for fiskebåten, men denne ble aldri 
tatt i bruk. 
 
BADSTUGRUPPEN 
Det har vært økende aktivitet i badstugruppa med flere nye medlemmer de siste årene. 
Spesielt i helgene i vinterhalvåret blir badstua mye brukt.  
 
Da det hadde etablert seg en ukultur med kopierte nøkler, bestillinger og bruk hvor det ikke 
ble betalt etc, ble det ble introdusert ny betalingsrutine og elektroniske låser med personlig 
sporing. 
 
Nå betales det et fast beløp for bruk når en bestiller tid i badstuen. 
Betaling av badstubruk har gått opp 100% (dobling) etter at denne ordningen ble innført. 
Nå er Badstugruppen blitt en viktig bidragsyter til økonomien i velet. 
 
KAJAKKGRUPPEN 
Kajakkgruppen tok ned sine kajakker fra veggen på velhuset, da de hadde fått donert plass til 
sine kajakktilhengere ved parkeringsplassen ved båthavnen, samt egen kajakk 
sjøsettingsplatting ved siden av båthavnen. 
 
 

http://www.oksval.no/


 
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: 
Medlemstallet i 2020 økte fra 107 til 135.  
 
ØKONOMI 
Inntektene fra medlemskontingenter økte i 2020 til 47.000 kroner. I tillegg ble inntekter og 
kostnader for badstua for første gang tatt inn i regnskapet til Oksval vel på riktig måte. Dette 
ga i 2020 inntekt på 23.000. Andre leieinntekter ble på bare 2.429 kroner siden leietaker i 
kiosken ikke har betalt for seg. Dette purres opp i 2021. 
  
Totale utgifter beløper seg til ca 53.000 kr. Av disse utgiftene utgjør strøm 11.000kr. 
Den store kostnaden i fjor var 23.000 kroner til sand på stranda samt 3.000 til vedlikehold av 
badeflåten. Videre er det betalt kostnader til vask av badstua på 2.400 kroner.  
 
Både Hellvik, Hellvikskog, Ursvik og Oksval vel har vedtatt å bidra med 5000 kr. i årlig 
driftstilskudd knyttet til ISI-området. 
 
Forsikringer utgjør 3.500 kr. Resterende utgifter er knyttet til omkostninger og andre 
abonnementer og utgjør ca. 4000 kr.  
 
Generelt: 
Oksval Vel er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992 036 354.   
 
 
Nesoddtangen, 21.06.2022 
Styret i Oksval Vel 
(Sign.) 


