
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Styrets Årsberetning 2014 ( siste halvdel ) for Flaskebekk Vel 
Flaskebæk Vel Postboks 50  1451  Nesoddtangen Org. 986 555 900  

 
 
Årsberetning 2014 er for perioden juli-desember 2014 etter at Generalforsamlingen i 
2014 vedtok at Velets regnskapsår skal følge kalenderåret og ikke fra april til april 
som tidligere.  
 
Styret har bestått av : 
Arvid Dalseth Iversen – formann 
Trygve Steinert – styremedlem  
Ragnhild Schei – styremedlem  
Rainer Jucker – sekretær  
Mette Wik – kasserer  
 
Øystein Kvalnes – revisor  
Marie Storjord o g Katja M. Bye – valgkomité 
 
STYRET 
Styret har vært velfungerende i perioden og det har vært avholdt  4 styremøter i 
perioden august – desember 2014.  Av sosiale arrangementer har Styret arrangert 
sommerfest og ”lille-julaften-treff” på Søndre Brygge  
 
MEDLEMMER 
Det var registrert ca.90 betalende og stemmeberettigede medlemmer i Velet pr. 
31.12.94.  Medlemslisten på hjemmesiden www.flaskebekk.no viser medlemmene.  
 
EIENDELER  
Flaskebekk Vel eier som tidligere to bryggerhus, fem bord og ti benker og en 
hagesaks.  
 
VELETS ØKONOMI  
Styret er av den oppfatning at Velets økonomi er tilfredsstillende.  Det har blitt brukt 
en del midler på oppussing av Strandpromenaden i perioden 2013-2015. 
Medlemskontingenten er relativt lav i forhold til andre Vel, men Styret ser ingen grunn 
til å øke denne.  
 
 
 
 
 
 



SAKER STYRET HAR ARBEIDET MED I PERIODEN  
 
Utbedring av Strandpromenaden 
Styret har videreført de påbegynte arbeider med reparasjon og utbedring av 
Strandpromenaden.  Det er estimert at arbeidene ferdigstilles i løpet av våren 2015 og det 
hele har en kostnadsramme på ca. 250 000,-   Ca 50% av dette er betalt ved utgangen av 
2014, og resterende betales etter avtale når arbeidet er ferdigstilt.  Det har så langt kommet 
inn ca. 90 000,- i bidrag fra badehuseiere/parselleiere og andre til dette arbeidet.  Styret har 
kontaktet Nesodden Kommune for å få en liste over alle eiere av badehus og parseller, og 
har i 2015 sendt anmodning om økonomisk støtte utbedringsarbeidene til alle disse eierne.  
Dette vil skje primo 2015.  Det har også blitt sendt  søknad til Sparebankstiftelsen primo 
2015 om bidrag til utbedring  av Strandpromenaden. Mange har deltatt på disse arbeidene- I 
forbindelse med arbeidene på Strandpromenaden har det og blitt avholdt møte mellom Styret 
og Strandpromenadelaget for å avklare rollefordeling.   
 
Kommunikasjon med medlemmene av Velet 
Styret har jobbet aktivt med å forbedre kommunikasjonen med medlemmer.  Hjemmesiden 
har ved hjelp av Fredrik Meltzer blitt oppdatert både med medlemslister og annen nyttig 
informasjon fra Velet.  Det har og blitt opprettet en ny Facebookside som er lukket for andre 
enn Velets medlemmer .  Her vil det være mulig å informere om kommende arrangementer 
samt beskjeder til Velets medlemmer som det kan være vanskelig å få med seg om man ikke 
går jevnlig på hjemmsiden.  Det er fremdeles slik at hjemmesiden er der all informasjon 
samles, mens Facebooksiden brukes mer  til løpende informasjon.  I forbindelse med 
endring av vedtekter for avholdelse av Generalforsamling har og tilhørende punkter i 
vedtekter (tidsfrister for innsending av saker etc. ) blitt endret.  Alt dette ligger nå oppdatert 
på hjemmesiden.  
 
Styret har klart å samle inn nærmere 80% av e-postadressene til Velets medlemmer.  Dette 
forenkler arbeidet en del for Styret npr medlemmer skal kontaktes.  Mange av medlemmene 
bor ikke her på Flaskebekk på helårsbasis  og bruk av e-post gjør arbeidet lettere for Styret.  
 
Veilag 
Styret kalte inn representanter for alle private veier på Flaskebekk i forbindelse med brøyting 
strøing om vinteren samt veibelysning. Det ble  informert om ansvaret som ligger for de som 
bor ved/i disse veiene. Velet har bidratt til at alle private veier nå har organisert i Veilag som 
organiserer brøyting og måking om vinteren.  Velet er ansvarlig for gatebelysning.    
 
Flaskebar 
Det har blitt avholdt 4 Flaskebarer hvor Velets medlemmer frivillig stiller som vertskap.  Det 
er styrets ønske at dette kan fortsette.  Det var godt oppmøte på de første men dårligere 
utover i sesongen.   Nytt Styre vurderer fremtiden for Flaskebar 
 
Sosialt 
Sommerfesten på Søndre ble en suksess med mange fornøyde deltakere ca. 40 , med 
grilling av lam etc. Stor takk til Tore Henning som bidro sterkt og familien Arnesen som bidro 
med ssalat og poteter. Mange møtte fram til gløgg på Søndre Brygge ille julaften. Birger 
Libell var nisse – og Styret takker. 
 
 
 
Velets registrering i Brønnøysundregisteret  
Styret har nå revidert alle opplysninger om Velet registrert i Brønnøysund slik at disse skal 
være riktige.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 


