
 

Styrets 
ÅRSBERETNING FOR OKSVAL VEL 2021 

TIL ÅRSMØTE torsdag 29. september 2022 kl. 18.00 

 

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 Regnskapsbyrå AS 
 
ÅRSPLAN 
Styrets arbeid har vært basert på en årsplan. Det er avholdt 1 styremøte i 2021. 
 
VELFESTER 
Det ble arrangert St-Hansfest etter årsmøte onsdag 23. juni 2021 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 sang på siste verset, og vi sendte derfor inn søknad til Sparebankstiftelsen og 
Amta for å få midler til en ny badeflåte.  
 
Vi fikk tildelt midler og ny flåte ble bestilt. Da leverandør Sommerbutikken ikke hadde den 
størrelsen vi hadde penger til, fikk vi en større størrelse til samme pris. Badeflåten var på 
plass sensommeren 2021. 
 
Den gamle badeflåten ble kjøpt av noen som ønsket å reparere og benytte den på egen 
plass. 
 
Når badeflåten kom på plass fikk vi også hjelp av Nesodden kommune til å betale for et 
stupetårn som tilbehør til flåten. Denne ble levert vinter 2021/2022 
 
Ny badeflåte med nytt stupetårn montert ble sjøsatt våren 2022. 
 
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 

Fra mai til skolestart august 2021 drives det en kiosk og enkel kafe i bryggehuset. 
Leietager er Tangenten Kafe. Avtalen er for denne sesongen. 
 
Det var en del skade på kjøkken etter endt leie, da slush maskinene hadde lekket innhold. 
Tangenten gjorde noen enkle utbedringer, men det er fortsatt synlig. 
 
Det har vært store utfordringer med å få betalt leien for de siste årene, så styret bestemte 
på et styremøte at de ønsket å invitere andre initiativ til å drive kiosken, gjerne noen som 
hadde tid til å holde den åpen gjennom hele sommeren, og ikke bare nå og da. 
 
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. 
 
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.  
 
 
 

http://www.oksval.no/


MEDLEMSSTATUS 
Oksval Vel: 
Faktura for 2021 ble ikke kjørt, og faktura for 2022 vil gi endelig antall medlemmer i velet. 
Vi ønsker å flytte medlemmer over på vipps eller e-post, da det har vært utfordrende å 
fakturere på adresser.  
  
ØKONOMI 
Inntektene i 2021 økte betydelig. Dette til tross for at det bare ble tatt inn 3000 i kontingent 
fra medlemmer. Utleie av badstua ga hele 83.000 i inntekt i 2021, og i tillegg fikk vi inn 2000 
fra annen utleie av bryggehuset 
 
Totale utgifter beløper seg til ca. 109.000 kr. Av disse utgiftene utgjør strøm 24.000kr. 
Største utgift i 2021 er 42.000 til ny badeflåte. Her venter vi å få tilbake 30.000 i tilskudd 
neste år.  
 
Kontingent Nesodden velforbund utgjør 9.000 kr. 
 
Både Hellvik, Hellvikskog, Ursvik og Oksval vel har vedtatt å bidra med 8000 kr. i årlig 
driftstilskudd knyttet til ISI-området. 
 
Utgifter til badstua beløp seg til 19.000 i fjor, og forsikringer utgjør 3000 kr. Resterende 
utgifter er knyttet til omkostninger og andre abonnementer og utgjør ca. 7000 kr.  
 
Oksval vel har ved utgangen av 2021 kr 99.000 på bankkonto. 
 
Generelt: 
Oksval Vel er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992 036 354.   
 
 
Nesoddtangen, 21.06.2022 
Styret i Oksval Vel 
 
(sign.) 


