Årsberetning for Veierland vel 2010
Veierland vel hadde i 2010 89 A-medlemmer og 169 B-medlemmer. Medlemstallet har økt
med 7 A-medlemmer, og med 17 B-medlemmer fra 2009.
Velforeningens styre har bestått av:
Formann: Lise Sandereid, nestformann: Kristina Mørk Jacobsen, sekretær: Svein Aurmark,
kasserer: Anne Iversen, styremedlem: Tore Iversen, styremedlem: Sverre Tangerud og
varamedlem: Anne Aashamar
Øvrige tillitsvalgte har vært:
Revisor: Svein Olav Ellingvåg, materialforvaltere: Grethe Skogen og Tove Gonstad,
basaransvarlige: Kari Kaasa og Anne Iversen, basarinnkjøp: Signe Tvinnereim og Caroline
Brynildsen, sykebil – båre: Ellen Verde og Signe Beck, sykebil – teknisk: Svein Kaasa,
blomsterhilsen: Tove Gonstad, kakelotteri: Berit Brynildsen, flaggheising: Karianne
Thorvaldsen, Rispestua: Vidar Ringstrøm og Ellen Solberg, servering medlemsmøter: Anne
Aurmark og Per Torstein Andersen, beredskapsgruppe: Tore Iversen og Sverre Tangerud,
valgkomité: Anne Aurmark, Tone Torgersen, og Trine Lund, festkomité: Alf Ranheim, Bjørg
Ranheim og Bernt Kasberg Evensen, boliggruppe: Marite Juul, Bjørn Arve Iversen, Svein
Aurmark og Marie Skutle Arneson, sykebilgruppe: Kristina Mørk Jacobsen, Anne Aashamar,
Ellen Verde og Svein Kaasa, løypekomité: Svein Trollsås, Terje Tvinnereim og Tore Iversen.
Økonomi:
Beholdning pr. 31.12 2009 – kr. 111 440
Beholdning pr. 31.12 2010 – kr. 524 628
Av dette på sykebilkontoen – kr. 344. 026
Kontigenten:
Vedtektenes paragraf 3 ble på årsmøtet 2010 endret til kr. 250 for voksne og kr. 150 for
ungdom og pensjonister pr. år. Familiekontigent kr. 400 pr. år. Medlemsåret går fra 1. januar
til 31. desember.
Lån og leie av vellet:
Utleie: 5 ganger, utlån: 20 ganger, utlån inventar: 3 ganger.
Faste brukere: Biblioteket, lesegruppe (begynt høsten 2010), skolegym, voksentrim.
Hopp og Sprett (nedlagt sommeren 2010), Saniteten (nedlagt sommeren 2010).
Andre arrangementer: Festival, høstfest, basar, 17. mai arrangement og julegrantenning.
Velforeningens aktiviteter:
Velforeningen har hatt 13 styremøter og 6 medlemsmøter, inkludert årsmøtet. Et av
styremøtene var et fellesmøte med styret i Tenvik og Småvik vel.
Det har vært gjennomført vårdugnad og høstdugnad og arrangert høstfest. Vårfesten ble
avlyst. Festkomiteen har en beholdning på kr 5.494,20.
Velforeningen deltok på Hytteierforeningens sommermøte i juli.

Basaren var 14., 16. og 17. juli. Resultatet ble netto kr. 79 700.
Det ble arrangert en felles fest for alle som bidro til basaren og festivalen 29. oktober.
For å bedre Rispestuas økonomi er strøm avbestilt og forsikringsbeløpet satt ned. Årlige
utgifter er nå kr. 750. Forsikringen dekker ødeleggelser og skader.
Flere av vellets medlemmer har gjennomgått hjertestarterkurs.
Veiskiltingen, både våre egne treskilt og kommunens mer offisielle, er på plass. Vellet har
påpekt en del feil ved kommunens skilting.
Vellet arrangerte i juni et åpent medlemsmøte der Nøtterøy kommunes sakkyndige innen
konsesjonsloven, Tore Nordvik, og kommuneadvokat Tor Hafli orienterte om boplikten.
Vellet har gitt uttalelser til ny reguleringsplan for Tenvik og til forslag fra Tømmerholt Vel om
ny skole på Skjærpe. Videre har vellet tatt opp med kommunen framdrift i garasjesaken og
vedlikehold av veiene med bedre grøfting og drenering.
Viktigheten av å varsle vår beredskapsgruppe ved brann og ulykker er tatt opp med
Beredskapssentralen 113.
Veierland Vel er blitt medlem av Vellenes fellesorganisasjon
Vellet har gitt FAU ved skolen et bidrag på kr. 5000 til lekeapparater, huske og fotballmål.
Sykebilkomiteen har arbeidet godt, og ny sanitetsbil – det blir trolig navnet – vil være på plass
i begynnelsen av 2011. Takk til komiteen for flott arbeid, til alle bidragsytere og da ikke minst
til Tone Bergesen som har bidratt med kr. 250.000.
Vellet har bidratt med kr. 20.000 til ny ventebu på Tangen.
Det ble etablert en løypekomite med Svein Trollsås som leder, Terje Tvinnereim som medlem
og Tore Iversen som styrets representant. Snøscooteren eiet av Vestre Tangen gård har kjørt
skiløyper for oss og det er lagt ned god dugnadsinnsats for rydding av løypetraseene.
Vellet har tatt initiativ til en opprydding i søppelsituasjonen i Albykilen, og kommunen har
fulgt opp dette.
Den nye Veierlandsboka har fått til sammen kr. 71.000 i støtte, og vil bli utgitt i løpet av 2011.
Vellet sto for matsalget under Veierlandsfestivalen, noe som innbrakte kr. 15.000. Det er
innledet samtaler om et fremtidig sterkere samarbeid med festivalarrangøren.
Det ble i siste medlemsmøte i 2010 varslet forslag til endring av vedtektene, som må opp på
årsmøtet 2011. Disse gikk blant annet på begrensning av styrets muligheter til å behandle og
uttale seg i kontroversielle saker før de er behandlet på et medlemsmøte, samt forslag om å
fjerne boliggruppas mulighet for å arbeide for boplikt.
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