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FlaskebækVel, Postboks 50, L450 Nesoddtangen, Org.nr.986 S55 9008

Styret har bestått av:ts
Styreleder: Birger Otto Libell.E
Sekretær: Bjarte Arneson
Kasserer: Ann Karin Hjerten
Styremedlem: Trygve Steinert
Styremedlem: Torgeir Rødsand.

Revisor: Øystein KvalnesE
Valgkomit6: Katja Bye og Marie Storjord.

Styret.
Styret har fungert bra i året som gikk., det har vært god stemning i styremøtene. Vi har vært opptatt av få,
men store saker.
Styret har avholdt 10 styremøter i perioden.
Det har vært avholdt flere fsosiale arrangementer enn dugnader.

Medlemmer
I perioden 01.05.13 til 30.04:14 har vellet hatt 94 stemmenberettigede medlemmer. Listen blir oppdatert på
Vellets hjemmesider.: fl askebekk.no

Eiendeler
Flaskebekk vel eier som før to brygghus, fem bord med ti benker og en hagesaks.

Økonomi.
Flaskebekk Vel har gjennom tidligere år opparbeidet seg en tilfredsstillende økonomi. Kontigenten har vært
moderat i forhold til andre vel på Nesodden.
En stor sak har bestemt mye av styrests handlefrihet, regnskp og budsjett må derfor sees på som separate
deler.
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Strandpromenaden har vært i dårlig forfanting i mange år, og tidligere styrer har vært oppattt av dette.
Styret har ansett det som en hastesak, og endret vanlig prosedyre, som er at veilaget lageiet budsjett, søker
om pengar til formålet, og at vellet gir halvparten i tilskudd i etterkant.
Styret har tatt ansvar for Promenden. Vi har vurdert omfange! hentet inn priser og gjort en avtale om
vedlikehold på til sammen 21,2.626.-
Halvparten er gjort, og halvparten av beløpet er betalt over vellets kasse.

Vi har har søkt støtte til nødvendige utbedringer av Strandpromenaden hos kommunen samt flere fond og
stiftelser, uten hell. Strandpromqnaden har ikke et veila& så det finnes ingen annen mulighet enn å
appellere til fellesskapet Etvelmedlem uten badeparsell har ikke mer eller mindre tilgang på promenaden
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enn folk flest bare eiere av badehus/parsell stikker seg ut.

Styret har derfor, som Flaskeposten vedlagt innkallingen viser, appellert til badehuseiere på
Strandpromenaden om å betale et engangsbeløp på 3000 .- mens andre kan gi etter lyst og evne, for ikke å
belaste felles kassa.

Flere innbetalinger er allerede komme! og de styret har snakket med, inklusive nyinnflyrtede som ikke
ellers har tilhørighet på Nesodden, har sagt seg enig i styrets forslag om et engangsbeløp.

Ref pkt.11. Styrets forslag om at Strandpromenadelaget organiseres fastere under Flaskebekk Vel er awist
av Strandpromenadelaget. Strandpromenadelaget ønsker å fortsette å være en sammenslutning av
privatpersoner med felles interesser, ikke underlagt Flaskebekk vel. Strandpromenadelagets mandat er
defor den samme som for andre medlemmer av vellet når det gjelder bruk og tilgang til fellesområder.

Under arbeidet med innsamlingen ble det tydelig at det mangler en oversikt over badehuseiere. 'De fleste'
kjenner'de fleste'andre badehuseierne, men ikke alle badehusene eies av folk i lokalområdet, og i aksjoner
som disse, og i tilfelle noe skulle skje med ett eller flere av badehusene, ville det vært nyttig med en
oppdatert liste over badehuseiere - med kontaktinformasjon. Styret har påberynt arbeidet [og'har i den
forbindelse også vurdert å nummerere badehusene for å slippe tungvinte beskrivelser som'fire hus nord for
søndre brygge' eller 'det første hvite badehuset sør for Birgers'), og oppfordrer det tilfiedende styret til å
fortsette arbeidet

Andre vesentlige saker styret har arbeidet med

Stier.
Stiene og stikkveiene på Flaskebekk er en viktig del av miljøet, og det er ønskelig at disse holdes åpne og i
bruk. Flaskebkk vel har blitt tilkjent midler til å merke stiene. Kommunen har sagt seg villig til å bidre i
dennne prosessen.. Birger Libell og Rainer |ucker følger opp stimerkingsprosjektet for styret i kommende år.

Trafikksikkerhet i Flaskebekkveien
Temmelig nøyaktig ett år etter at befaringen ble foretatt med Amta og ordfører, ser er fartsdumpene i
Flaskebekkveien omsider er på vei. I skrivende stund er de fem dumpene markert med hvit spray i veien, og
Vegvesenet som har sattjobben uttil en entreprenør, sier at dumpene skal være på plass'i løpet av
sommeren.
Plasseringen av fartsdumpene er ikke helt i tråd med styrets ønsker, men Vegvesenet har bestemt
plasseringen.

Veilag, veilys og snømåking.
Flaskbekk vel er ikke ansvarlig når kommunen nå legger viktige fellesgoder over på noen av beboerne på
Nesodden. Oppsittere langs stier og såkalte"private" veier på Flaskebekk må snarest opprette veilag.


