Årsberetning 2019
Hølen og Såner vel
Hølen Kafe, 14. februar 2019

Årsmøte
1.
Konstituering
			•
			•
			
•
			•
			
•

Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokollen
Registrering av oppmøte
Godkjenning av innkalling og saksliste

2.
Årsberetninger for 2018
			
• Stiftelsen Elverhøys orienterer om siste år
			
• Hølen og Såner vels årsberetning gjennomgås
3.

Revidert regnskap for 2018

4.

Styret sitt forslag til nye vedtekter (se vedlegg)

5.

Innkomne saker

		I Innkjøp og utendørs montering av hjertestarter sentralt i Hølen.
		
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret behandler saken videre
		
Alternativ: Forslaget avvises
		II Fyrverkeri på Hellige Trekongersaften. Kan tradisjonelt fyrverkeri erstattes
		
med lydsvakt fyrverkeri eller lasershow?
		
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret sammen med Hellige tre
		
		

kongerskomiteen behandler saken videre
Alternativ: Forslaget avvises

		III Velet søker 15 000 kr fra fondet for Barn og Unges vel i Hølen til hest og 		
		
kjerre på Julegateåpninga og fyrverkeri på Hellige tre kongersfeiringa.
6.
		

Valg av styre, valgkomite og revisor. Valgkomiteen legger frem sin
innstilling på årsmøtet.

Fremsidefoto: Sølvi Karlstad, Marianne Brattås

Årsberetning Hølen og Såner vel for 2018
Styret i Hølen og Såner vel har i 2018 bestått av følgende
Leder				
Even Fyhri		
Valgt for		
1 år
Nestleder 			
Ole Morten Geving		
”		
2 år
Kasserer			Helge Valvik			”		2 år
Sekretær			Sølvi Karlstad			”		2 år
Styremedlem			Bjørn Ravnestad		”		2 år
Styremedlem 			
Bjørg Nesteby			
”		
2 år
Styremedlem			
Marianne Brattås
”		
2 år
Styremedlem			
Håkon Roer-Eide		
”		
2 år
Varamedlem			
Vigdis Heggeli			
“		
1 år
Varamedlem			Kent Skjeltorp			“		1 år

(valgår 2018)
(valgår 2017)
(valgår 2018)
(valgår 2017)
(valgår 2017)
(valgår 2017)
(valgår 2017)
(valgår 2018)
(valgår 2018)
(valgår 2018)

Revisor			
Revisor			

2 år
2 år

(valgår 2018)
(valgår 2018)

Valgkomite
Leder				Truls Johnsen			“		1 år
Medlem			
Lars-Petter Lorentzen		
“		
2 år
Medlem			Anton Haglerød		“		2 år

(valgår 2018)
(valgår 2017)
(valgår 2017)

Komite for Hellige tre kongersfeiring
Leder				Bjørn Ravnestad		“		1 år
Styremedlem			
Ane Rasmussen		
“ 		
1 år
Styremedlem			
Elisabeth Tveito Johnsen
“ 		
2 år

(valgår 2018)
(valgår 2018)
(valgår 2017)

Solveig Irene Skøien		
Birger Bache Mathiesen

“		
“		

Stiftelsen Elverhøy1
Leder				Per Hoel			“		4 år
Nestleder			Oddvar Tjernshaugen		‘’		4 år
Styremedlem			
Tor Arne Smedstad		
‘’
4 år
Varamedlem			Nicole Rezende		‘’		4 år
Varamedlem			Odd Skøien			‘’		4 år
Varamedlem			Mads Mjåvatn			‘’		4 år
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Styret i Stiftelsen Elverhøy ble valgt på årsmøtet i 2016 for en periode på fire år

1.

Møter

Det sittende styret i Hølen og Såner vel har hatt 6 styremøter i 2018. I tillegg ble det avholdt flere rene
arbeidsmøter med deler av styret i forbindelse med arbeidet med nye vedtekter og verving av nye medlemmer til velet.
Hellige tre kongerskomiteen, som ledes av velet ved styremedlem Bjørn Ravnestad, hadde flere møter
gjennom året for planlegging og gjennomføring av Hellige trekongersfeiringa.

2.

Dugnad

Årets parkdugnad ble avholdt 12. mai. Årets dugnad var planlagt bedre etter
evaluering av dugnaden i 2017. Det ble ryddet og stelt i trekantbedet og i hagen
nedenfor gamleskolen. Det ble også plukket søppel langs Elveveien mot Son.
Torill Haglerød stod for steking av vafler noe hun også har bidratt med ved tidligere anledninger. Nytt av i år var at vi bestilte kontainer som velets medlemmer
kunne benytte seg for å bli kvitt rusk og rask fra hagene sine.
Det er vanskelig vurdere hvilken vår helg som er mest egnet for å avholde vårdugnaden da velet prøver å ta hensyn til både Vestby kommune sin gatefeiing
og konfirmasjonshelger. I år var tilbakemeldingen at vi var litt seint ute.

3.

Friluftsliv og turveier

Velets stigruppe har i 2018 ferdigstilt turstien fra gapahuken i Karderåsen opp til Molvikveien. Dette
arbeidet ble utført med støtte fra Forum for
Natur og Friluftsliv til materialer.
Velet har også ferdigstilt arbeidet med å legge
dekke på den gamle jernbanetraseen fra
Kjenn til Hølen. Siste del av traseen, fra Nordre
Karder vei frem til barnehagen, fikk dekke på
vårparten 2018. Prosjektet, som har mottatt
støtte fra Gjensidigestiftelsen, ble med dette
ferdigstilt.
Stigruppa har også opparbeidet nye stier øst
i Knapstadåsen og Karderåsen som gir flott
utsyn østover i landskapet.
Det vil i 2019 arbeides med å undersøke mulighet for å lage et lokalt turkart over stier i nærmiljøet.

4.

Hølenviadukten

Hølen og Såner Vel har hatt et langvarig og omfattende engasjement for sikring, oppgradering og etterbruk av den gamle jernbanebrua gjennom Hølen
sentrum. Hølensviadukten er et viktig landemerke i
lokalsamfunnet, og å finne en god løsning for dette
prosjektet har vært viktig.
I 2018 gjennomførte Bane NOR sikringsarbeid av
Hølenviadukten, hvor konstruksjonen ble rensket
for sviller og gjenværende skinnemateriell. Videre
ble det klart at Bane NOR vil finansiere klargjøring
av brua for ny bruk som gang- og sykkelvei. ForutFoto: S. Persensky
setningen for istandsetting er at brua får ny eier.
Dette er nå avklart mellom Bane Nor, Fylkeskommunen og Vestby Kommune,
slik at Vestby kommune overtar som eier av anlegget. Det er også bevilget midler fra Miljødirektoratet til
statlig sikring av Hølensviadukten som friluftsområde.
Det videre arbeidet med Hølensviadukten vil bli gjennomført i 2019.

5.

Samarbeid med lag og organisasjoner

Hølen og Såner vel hadde i 2017 en dialog med Stiftelsen Elverhøy om muligheten for å etablere et felles
lager på Elverhøy. I 2018 fikk vi en henvendelse fra HIK som ønsket å tilby velet en lagerløsning i klubbhuset på Brandstad. Dette fikk vi etter hvert formalisert gjennom en samarbeidsavtale med HIK hvor velet
disponerer det som er definert som «uteboden«og hvor velet sitt bidrag er å bidra på en vedlikeholdsdugnad. For velet sin del er dette svært kjærkomment. Vi har nå fått et lager hvor vi har mulighet til å ha
litt orden og oversikt over eiendelene våre.
I løpet av 2018 har velet vært i dialog med «Foreningen for barn og unges vel i Hølen» (FVH) om å overta
forvalteransvaret over de verdiene som er igjen etter salg av den foreldredrevne barnehagen i Hølen. Det
har vært et behov for å sikre en fremtidig og robust organisasjon til å forvalte disse midlene. Dette har
munnet ut i et forslag til vedtektsendringer som fremmes på årsmøtet. Med denne vedtektsendringen vil
velet ta over forvalteransvaret for disse midlene og FVH vil bli nedlagt.
Skøytebaneutvalget kan sies å være et uformelt utvalg som består av enkeltpersoner som har glede av å
lage skøytebane, måke og vanne. Velet søkte om, og fikk, noe penger til måkeutstyr i 2018.

6.

TV-aksjonen

TV-aksjonen gikk av stabelen søndag 21. oktober, og var til inntekt for Kirkens Bymisjons arbeid for å
skape et varmere og mer inkluderende samfunn.
Det ble nok en gang satt rekord i Vestby kommune, denne gang med
53,54 kroner per innbygger, som tilsier en finfin 4. plass blant kommunene i Akershus.
I Hølen var det stor dugnadsvilje, samtlige 20 ruter ble bemannet av hølninger i alle aldre.

7.

Trafikk og sikkerhet

Hølen og Såner vel har også i 2018 hatt dialog med Vestby Kommune vedrørende trafikksituasjonen i og
rundt Hølen. Velet ønsker at Vestby Kommune arbeider med følgende trafikale tiltak:
•

Farten i Kongeveien er fremdeles høy etter 30-sona mot Hølen Torg. Det bør vurderes fysiske tiltak
ved begynnelsen av 30-sona (fartshump, innsnevring). Kommunen må vurdere tiltak her opp mot
behov for fremkommelighet for kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy med mere.

•

Det bør utføres fartsmåling og telling av trafikk i Bruerveien. Velet har presisert overfor kommunen
viktigheten av å prioritere tiltak i Bruerveien. Fysiske tiltak for å redusere fart i Bruerveien bør vurderes
(fartshump, innsnevring).

•

Trafikk til og fra Hølen FUS barnehage og kjøring av barn til og fra Hølen skole har ført til stor trafikk
og høy hastighet gjennom Noras Hage. Dette er også skolevei for en lang rekke barn som går og
sykler til skolen og velet ønsker at Vestby kommune ser på sikkerheten for barna. Et konkret tiltak er
bedring av gatebelysningen her men fysiske tiltak som fartshump og/eller innsnevring bør også vurderes. Fysiske tiltak som fartshumper bør også vurderes i Molvikveien mellom barnehagen og skolen
for å redusere fart og (unødvendig) gjennomgangstrafikk i boligområdet.

•

Innfarten til nedre del av Hølen ved bunnen av Gjølstadbakken og begynnelsen på Store Strandgate
bør føres på listen med tanke på fartsmåling og telling av trafikk. Også her bør fysiske tiltak (fartshump og/eller innsnevring) for å redusere farten ved begynnelsen av 30-sonen vurderes

•

Velet støtter beboere i Brandstadkollen og Bruerveien som har kjempet for å få bygget støyskjermen
som var med i plantegningene men som ikke ble oppført ved bygging av boligene.

•

Velet vil arbeide videre med trafikksaker i 2019. Vi ønsker innspill på områder og tiltak som medlemmene vil at vi skal fokusere på fremover i tillegg til de som allerede er på listen.

8.

Julegateåpning

Riggingen til julegata gikk problemfritt. I begynnelsen av desember
var det svært vekslende vær men vi fikk opp det vi skulle av lys og trær.
Selve juletreet i parken, en plantet sibirgran (Picea omorika) ble hentet
ut av sauehagen på Haglerød, antageligvis plantet av forrige generasjon drivere på slutten av 70-tallet. Årets juletre er sannsynligvis det
peneste (og største) treet vi har hatt på lenge. Det var et slit på få det
opp!
På Julegateåpningen var det servering av gløgg og pepperkaker fra
velet, sang av Hølenkoret og musikalsk innslag av Frem fra Glemselen.
De spilte også til allsang av julesanger. Under helet arrangemanget var
det salg av julenek i regi av velet, julemarked med salg av lokale varer
og hest og kjerre for alle barna. Utdeling av nisseposer og til slutt ble
lysene på treet tent.
Selve julegateåpningen ble vellykket, men noe preget av det litt triste
været, med færre besøkende enn ellers.

9.

Hellige trekongersfeiring

Hellige tre kongersfeiringa ble arrangert 5. januar med (nok en gang) rekordhøy deltagelse. Et godt gjennomført arrangement og god markesføring gir tilreisende publikum fra store deler av Vestby kommune.
Komiteen har gjort en særdeles god jobb og arrangementet ble gjennomført med økonomisk støtte fra
Foreningen for barn og unges vel i Hølen.
Æresborger for 2018 var Ane Rasmussen som fikk æresborgerbrev etter mange års innsats og ”Ja, det får vi til”
når noe skal gjøres i Hølen.
Som vanlig inviterte Sjeik Kah-Mehl til fest i oasen på
Elverhøy på kvelden.
Årets Hellige tre kongersfeiring var den 25. i rekka og
markerer også starten på jubileumsåret for Tor Åge
Bringsværd som blir 80 år i 2019.

Foto: M. Brattås

Økonomisk beretning for Hølen og Såner vel for 2018
		Inntekter
Velets primære inntektskilder er medlemskontingent og tilskudd til drift og prosjekter fra kommune,
næringsliv og andre organisasjoner.
Kontingentinntektene på kr 41 000 ligger på linje med foregående år, med en medlemsbase på ca 130
medlemmer.
Tilskudd fra kommunen (flaggstang og skøytebane), Eiendomsmegler1 (julegateåpning), Norsk Tipping
(grasrotandel) og FBU (julegateåpning og H3K) beløper seg på til sammen rundt 30 000 kroner.
I tillegg har Gjensidigestiftelsen dekket de fleste kostnadene til utbedring av gang- og sykkelveien mellom Hølen og Kjenn.
		Utgifter
Utover kostnadene til de vanlige arrangementene, ble det i 2018 kjøpt inn en ny flaggstang til Skøienparken (kr 9000), og det ble brukt ca kr 35 000 på gravearbeider i forbindelse med gang- og sykkelvei mellom Hølen og Kjenn. Det ble i 2018 tilbakebetalt en større sum
ubrukte midler til Gjensidigestiftelsen (kr 53 000), da noen planlagte tiltak i forbindelse med sykkelvei-prosjektet utgikk.
		Oppsummering
HSV gikk med et driftsoverskudd på ca kr 25 000 i 2018. Velet har de senere år hatt en stabil egenkapital
og opparbeidet seg en god medlemsmasse som bidrar til en solid inntekt. Gjennom lokale aktører har velet innhentet tilskudd til sine arrangementer, og gjennomføringen av disse bidrar til glede og økt interesse for velets arbeid i lokalsamfunnet vårt. Dette gjør at økonomien i velet er god.

2018

Hølen og Såner Vel
Resultatregnskap pr 31.12
Inntekter
Kontingent
Leieinntekter
Renter
Tilskudd prosjekt (gangvei/park)
Andre tilskudd
Salgsinntekter arrangement
Inntekter H3K
Sum inntekter
Utgifter
Arrangement
Drift
Bankomkostninger
Styre/årsmøte
Utgifter prosjekt (gangvei/park)
Utgifter H3K
Sum utgifter
Årsresultat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2018
41 350,35
2 000,00
200,32
80 300,00
32 500,93
4 350,00
19 578,65
180 280,25

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2017
42 600,00
300,28
31 302,06
33 542,41
107 744,75

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

19 282,13
21 134,52
1 591,97
2 495,38
88 054,50
20 522,97
153 081,47
27 198,78

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

36 037,57
66 005,54
974,27
4 700,00
17 065,00
124 782,38
-17 037,63

kr
kr
kr
kr

2017
195 196,15
787,78
20 665,66
216 649,59

Bankkontoer
2018
DnB Brukskonto 7874.05.34350
kr 223 700,22
DnB Sparekonto 1602.55.24733
kr
501,49
SpareBank1 Sparekonto 1080.23.64755
kr
20 751,66
Sum
kr 244 953,37
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Balanse pr 31.12

2018

Elendeler
(Aktiva)
Kasse
DNB Brukskonto 7874.05.34350
DNB Sparekonto 1602.55.24733
SpareBank1 Sparekonto 1080.23.64755

kr
kr
kr
kr

12 120,00
223 700,22
501,49
20 751,66

Sum

kr

257 073,37

kr
kr
kr
kr

229 874,59
27 198,78
257 073,37

Gjeld og egenkapital
Egenkapital pr 1.01.

(Passiva)

Årets overskudd
Egenkapital pr. 31.12
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Til årsmøtet i Hølen og Såner vel

Valgt revisors beretning for 2018
Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revidert årsregnskapet for Hølen og Såner Vel i henhold til gjeldende regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2018 viser et overskudd på NOK 27 198,78
Jeg har utført følgende revisjonshandlinger:
Jeg har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med gjeldende regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med
bestemmelsene.
Konklusjon
Jeg mener derfor at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med gjeldende regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2018 kan fastsettes som Hølen og Såner Vels
årsregnskap for 2018.

Hølen, 11.02.2018
__________________
Birger Bache-Mathiesen

