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Referat generalforsamling Flaskebekk Vel 
 
 
Dato;  tirsdag 20. mars 2018 
Tid; 1900 – 2030 
Sted; Samfunnshuset, Nesodden 
 
Tilstede; 27 stemmeberettigede medlemmer 
 
Dagsorden; 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent uten innsigelser 
2. Valg av møteleder – Christer Arnesen ble valgt til møteleder 
3. Valg av referent – Fredrik Meltzer ble valgt til referent 
4. Status reguleringsplan – Merete Varøystrand orienterte. Kort oppsummert er status følgende; 

• Kommunen sier de vil sende ut planforslaget til offentlig ettersyn i april. I henhold til plan- 
og bygningsloven er det 6 ukers høringsfrist. Offentlige instanser og berørte parter har 
anledning til å uttale seg. 
• Etter at høringsfristen er gått ut, skal kommunen bearbeide planforslaget og hensynta 
innkomne merknader. Det ferdige planforslaget sendes til politisk behandling og det blir 
fattet et vedtak. 
• Styret i Flaskebekk vel har etterspurt en medvirkningsprosess i planarbeidet. I henhold til 
plan-og bygningsloven har innbyggerne rett til å medvirke i kommunale planprosesser. 
Medvirkning skal tilpasses den enkelte planoppgave. Nesodden kommune har svart at 
planforslaget ikke inneholder kontroversielle temaer som for eksempel fortetting, og at 
medvirkning derfor ikke har vært relevant. 
• Fokus i planarbeidet har vært å regulere for vann og avløp. 

5. Status reguleringsplan – Merete Varøysund orienterte. Kort oppsummert er status følgende; 
• Kommunen vil legge og sende ut et forslag for områderegulering til ettersyn i april med 6 

ukers høringsfrist.  
• Etter at høringsfristen er gått ut vil kommunen gjennomføre en annengangsbehandling før 

kommunestyret vedtar reguleringsplanen.  
• Under arbeidet med planen har ikke kommunen ikke med beboere elle vel da den ikke vil 

inneholde kontroversielle temaer som fortetning, større utbyggnier med mer.  
• Fokus på planen har vært regulering for vann og avløp og ikke vern. 

6. Styrets årsberetning og regnskap – Christer gikk igjennom dokumenter sendt ut til medlemmene 
før møtet. Følgende kommentarer ble gitt av medlemmene til regnskapet; 
• Forsikringer; forsikring av bryggehus på søndre og nordre brygge bør muligens økes da den i 

dag kun dekker brann.  
• Oppgradering av Kleiva; styret har sat av 50.000,- kroner på 2017 samt 2018 regnskapet for 

oppgradering av Kleiva. I tillegg vil Sparebankstiftelsen støtte arbeidet med 400.000,- kroner, 
Nesoddtangen Vel med 10.000,- og Nesodden Kommune med et ukjent beløp. Utbygger av 
tomt rett sør for Kleiva vil støtte arbeidet med et ukjent beløp hvis han utbyggingen godkjent 
av kommunen i 2018. Kostnadene for utbedring av Kleiva vil beløpe seg til ca. 1.1-1.3 
millioner kroner og arbeidet vil starte i år. To entreprenører har gitt anbud på jobben.  
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7. Valg av nytt styre – følgende personer ble valgt til styret enstemmig for perioden 2018/2019; 
• Styrets leder; Christer Arnesen (valgt for 1 år til) 
• Styremedlem; Stine Christiansen Holmstvedt (ny; valgt for 2 år) 
• Styremedlem; Knut Ola Ulvestad (valgt for 1 år til) 
• Revisor; Kari Ringdal (fortsetter 1 år til) 
• Valgkomite; Susanne og Torunn (fortsetter 1 år til) 
• Hege Holm har et år igjen av sin periode og Elin Blindheim går ut av styret. 

8. Kontingent 2018; Ble vedtatt uforandret til 750,- kroner per år. 
9. Budsjett 2018; Budsjett for 2018 er vedlagt dette referatet da det ikke vart den del av 

saksdokumentene som ble sendt ut før møtet.  
10. Status «Heber eiendommene» - Trygve Steinert orienterte om status. Se vedlegg. 

Annet; følgende innspill / kommenterer kom inn på slutten av møtet; 
• Nordveien og plassering av søppelkasser; styret ble oppfordret til søke en bedre og en mer 

permanent løsning av plasseringen av søppelkassene til Nordveien. Dagen ordning er 
uholdbar, lite estetisk og praktisk. Styret tar kontakt med Kjetil Eikeset for å få fortgang på 
prosessen.  

• Facebook; styret oppfordret medlemmene å unngå å bruke vellets Facebook side til 
mishagsytringer, fremme egne byggesaker med mer. Styret vil fortsette med å redigere 
bort upassende innlegg på denne siden. 

• Kleiva, En stor takk ble gitt til Ludvik som nitidig har måkt, strødd og saltet Kleiva igjennom 
hel vinteren. 

• Solsiden borettslag; styret ble oppfordret til avklare om Solsiden borettslag i Jørgen 
Bernersvei vil være å regne som en del av vellet i framtiden.  

 
Flaskebekk 22. mars 2018 
Fredrik M 
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Budsjett 2018 
 
Flaskebekk Vel        
Budsjett 2018 2015 2016 2016 2017 2017 2018 
    Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 
Driftsinntekter             
Kontingenter 76.750 75.000 71.250 70.000 74.151 75.000 
Bidrag Strandpromenaden 229.350 0 0 0 0 0 
Andre inntekter/utleie 9.730 1.000 1.722 1.000 0 0 
Renter   246 100 270 200 190 190 
Sum driftsinntekter 316.076 76.100 73.242 71.200 74.341 75.190 

        
         
Driftskostnader             
Gebyrer  1.158 2.000 1.160 2.000 1.216 1.500 
Inngående mva 38.687 0 3.235 0 28.450 0 
Refundert mva 0 -38.500 0 -41.500 0 0 
Nesodden Velforbund 4.900 5.000 4.900 5.000 4.900 5.000 
Vedlikehold 
Strandpromenaden 154.749 80.000 16.345 50.000 20.322 10.000 
Annet vedlikehold 6.065 100.000 7.761 100.000 110.683 70.000 
Sammenkomster 7.849 8.000 5.301 8.000 7.005 8.000 
Administrasjon 2.498 17.000 23.865 10.000 2.784 5.000 
Forsikringer 4.385 4.500 4.516 5.000 4.694 5.000 
Refusjon kostnader -7.169 0 0 0 0 0 
Sum driftskostnader 213.122 178.000 67.083 138.500 153.054 104.500 

         
Driftsresultat 316.076 76.100 73.242 71.200 74.341 75.190 

  -213.122 -178.000 -67.083 -138.500 -153.054 -104.500 

  102.954 -101.900 6.159 -67.300 -78.713 -29.310 

        
Årsoverskudd/underskudd 102954 -101900 6159 -67300 -78713 -29310 
Overført til/fra egenkapital -103954 101900 -6159 67300 78713   

         
Kontantbeholdning inngående 252.252  258.412    
Kontantbeholdning utgående 150.352  191.112   
 


