Søndre Nesøya Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
I
Søndre Nesøya vel
… Mai 2018 kl 19.30
I
Grendehuset på Hvamodden

Til behandling:












Godkjennelse av innkallingen
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer som underskriver protokollen
Gjennomgåelse av årsregnskap og årsberetning
Gjennomgåelse av brøyteregnskapet 01.07.2016 – 30.06.2017
Revisors beretning
Godkjennelse av årsregnskapet
Godkjennelse av budsjett
Valg av styremedlemmer
Valg av revisor

Årsberetning
Søndre Nesøya Vel
2017

REGNSKAP for 2017 og for vintervedlikehold av velveier for 01.07.2016 til 30.06.2017 følger.
Regnskap for vintervedlikehold har avvikende periode i medhold av tidligere praksis som er
gjennomgått i Årsberetningene for 2015 og 2016.
I Velvei regnskapet er det innkommet bidrag fra Asker kommune for 2 år.
SNVs tidligere revisor Elisabeth Kollbjørnsen påtok seg verv som styremedlem. Da Årsmøtet ble
avhold i 2017, var det ingen kandidat til revisor for regnskapet. Statsautorisert revisor Harald Jægtnes
påtok seg å revidere. Styreleder har ikke innkalt til ekstraordinært Årsmøte. Revisjonsberetningen er
således for styret. Det vil bli fremmet forslag for Årsmøte til å godta revisjonen som SNVs revisjon for
2017.
Det var lagt til grunn samme antall innbetalende i 2018 som i 2016. Ved en feiltakelse ble det ikke
sendt ut innbetalingskrav overfor sameiene. Det var 126 betalende.
SNV har fortsatt sitt arbeide med vintervedlikehold av velveiene i vår del av Nesøya. Hans Petter
Kayser har hatt hovedansvar for denne funksjonen. Størstedelen av den øvrige aktiviteten i 2017 har
ligget på problemstillinger som angår hele Nesøya. Mest tid har vært viet Grendehuset.

AKTIVITETER 2017



Asker kommune har invitert til overtak av vel-veier. Vilkårene og forutsetningene er slike at
det kun kunne vært aktuelt med søknad om Vestre Hals fra SNV. Den nådde ikke opp.
SNVs/NFVs bestrebelser på etablering av fortau over broen forårsaket at AK avsatte kr
500.000,- for et skisseprosjekt på bussfil fra butikken til broen og fortau over broen, jfr
gjennomgåelse av saken i tidligere årsberetninger. Arbeidet har for det meste blitt utført av
SNV.
o NFV ble invitert til samarbeide om prosjektet.
o Vi har flere ganger forsøkt å få informasjon om fremdrift, men uten svar.
o Først da Asker og Bærum Budstikke interesserte seg for saken, kunne AK ikke lenger
holde kortene tett ved brystet. Forklaringen er: AK har hendene fulle med fusjonen
med Røyken og Hurum og arbeider derfor ikke med prosjektet. Klartekst er:
prosjektet er lagt på is.







AK har over lengere tid forhandlet med Brønnøya Vel om makeskifte av parkeringsplassen
ved Søndre Brygge med tilsvarende antall parkeringsplasser DNB-jordet.
o NFV har understreket betydningen av at det må bli igjen en stor del av «jordet» for
tomtebank for fremtidige offentlige formål.
o AK og Brønnøya Vel har skrevet kontrakt på samdrift av plassene.
o AK har påbegynt opparbeidelse av størstedelen av parkeringsplassen på DNB-jordet.
NFV tidligere leiekontrakten på Det Gule Huset på Hvamodden ble erstattet av ny kontrakt
på 10 + 10 år – Grendehuset på Hvamodden.
o Driften har skjedd for NFVs regning og risiko, men regnskapet ble ikke fremlagt for
behandling av NFV.
o Det er nå etablert et styre for Grendehuset som har ansvar overfor NFV.
o NFV tok ansvar for rehabilitering av huset, etablering av handikaptilpasset toalett og
fikk ny leiekontrakt med AK.
o Rehabiliteringen er avsluttet.
o NFV har gitt Grendehuset kr 100.000,- for møbler.
NFV har tidligere hatt avvikende regnskapsår – fra 01.05 til 30.04 året etter.
o Dette har ført til at regnskapet ikke har blitt fremlagt for vellene.
o Praksisen har vært gjenstand for naturlig kritikk.
o Det er derfor avsluttet regnskap for NFV for perioden 01.05.2017 til 31.12.2017.
o Nytt regnskap vil bli fremlagt for hele året 2018.

NFV ARBEIDER OGSÅ MED






NFV har i mange år tatt opp hyppigere bussavganger med AK. Nå har Ruter økt frekvensen på
lokalbussen til ½-timesrute. Det står opp til beboerne om dette tilbudet skal vare
ved/eventuelt økes til 3 bussavganger i timen. Det nye styret bør ta initiativ til markedsføring
av det forbedrede busstilbudet.
Vårt arbeide med oppfølging av E18 lar seg ikke lenger forfølges, da Statens Vegvesen
konsentrerer sin oppmerksomhet mot de Vellene som er direkte involvert (så som Nesbru).
Rundkjøringene mellom Nesøyveien og Slependen inngår som ledd i E18 og vil neppe bli
prioritert.
Ta til motmæle mot ytterligere utbygging på Nesøya og Brønnøya inntil trafikkforholdene bl a
med fortau over broen tillater det.

Nesøya den 22.05.2018
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