
Protokollfor
årsmøte/ekstraord inært årsmøte

i

URSVIK VEL
Fredag 25. mai 2018 kl 18:00-19.00

I

Menighetshuset ved Skoklefall Kirke

Det kom 26 stemmeberetigede til årsmøtet

Saksliste:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
4. Godkjennelse av protokollen fra årsmøteti 2Afi.
5. Styrets beretning lor 2017.
6. Godkjennelse av regnskap for 2017 med revisors beretning.
7 . Godkjennelse av revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019.
8. lnnkomne forslag.
9. Planer for 2A18/2019.
10. Valg.

Sak 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
Arsmøtet godkjente innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.
Arsmøtet valgte Pål Djuve som ordstyrer og Magnus Linn6 Fjogstad til referent.

Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
Arsmøtet valgte Torbjørn Dybdahl og Tom Lerdaltil å undertegne protokollen.

Sak 4. Godkiennelse ay protokollen fra årsmøløt2O1Z.
Arsmøtet godkjente protokoll fra årsmøtet zAfi.

Sak 5. Styrets beretning tor 2O17.
Arsmøtet godkjente styrets beretning for 2017.

Sak 6. Godkjennelse av regnskap for 2017 med revisons beretning.
Arsmøtet godkjente regnskapet tor 2A17 med revisors beretning.

§ak 7. Godkiennelse av revidert budsjett for 20tB og budsiett for 2019.
Arsmøtet godkjente revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019 med følgende anmerkninger:



1. Det bør komme inn en egen post i sakslisten som heter "Fastsettelse av kontingent" slik at
denne vurderes for hvert år. Fastsettelse av kontingenten vil da gjelde for påfølgende år da
kontingent ved årsmøtet skalvære betalt for å være stemmeberettiget. Styret regner på om
kontingent for 2019 bør endres.

2. Det ble informert om at medlemsavgift til Nesodden velforbund har gått opp med 50%.

Sak 8. lnnkomne forslag.
Det kom inn en konkret sak (8.1) inn til styret i forbindelse med innkallelsen. Det kom opp noen
saker under møtet som refereres fra punkt 8.2.

8.1. Områdeplan / reguleringsplan
Komiteen som er nedsatt for å jobbe med regulering/ områdeplan (Reguleringsgruppa) hadde
kommet med forslag om at de får mandat til å jobbe ut en uttalelse på vegne av Ursvik vel slik at
den er klar når det settes igang en områderegulering. Når uttalelsen er ferdig vil det bli avholdt et
ekstraordinært årsmøte der det stemmes over om dette skrivet skal sendes inn på vegne av vellet.
Mille Rønning informerte om hvordan slike planprosesser fungerer; og kunne informere om at
kommunen har planer om oppstart av områdeplan for Ursvik og Oksval 2018/2019. Komiteen vil
ta utgangspunkt i det materialet som allerede er utarbeidet med spørreundersøkelser mm., og
ønsker en løpende dialog med medlemmene under utarbeidelsen.
På vellets h.iemmesider kan en finne mye informasjon om saken og holde seg oppdatert med det
videre arbeidet.

Årsmøtet ga Reguleringsgruppa mandat til å jobbe frem et skriv på vegne av vellet som det skal
stemmes over på et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Reguleringsgruppa består av Pål Djuve, Torbjørn Dybdahl, Catrine Sønsterud, Knut Næsje, Biørn
E. Høgevold og Gudveig Havstad.

8.2. Kommuneplan
I løpet av møtet ble det klart at vellet burde komme med en uttalelse til ny kommuneplan
(arealplan) som Nesodden kommune skallegge ut på høring onsdag B0.mai201B.
Kommuneplanen vil gi føringer for en videre områderegulering. Høringsfristen er I uker.
Reguleringsgruppa fikk mandat til å gå igjennom kommuneplanen og utarbeide et forslag til en
uttalelse til denne på vellets vegne. Hvis praktisk og formelt mulig innkalles til et ekstraordinært
å1smøte (antakelig uke 28) når denne er klar. Hvis ikke dette lar sbg gjøre får medlemmene tilgang
til dokumentforslaget elel<tronisk/på papir med en rimelig frist til å uttale seg.

8.3, Ris-trappen
Det kom inn forslag om at Ris-trappen stenges av eller merkes tydelig med fare vinterstid da is
kan gjøre ferdsel itrappen farlig. Styret vil utarbeide merking før neste vinter setter inn.

8.4. Badstue Hellvikskog Vel.
Det ble informert om at Hellvikskog vel har planer om å bygge badstue for sitt vel i Ursvikbukta.
Styret ble bedt om å følge saken slik at ikke Ursvik sine eielinteresser i bukta blir berørt av dette
prosjektet. Det ble informert om at Helvikskog Vel ikke har noen eiendomsrettigheter i bukta med
unntak av det gamle badehuset.

Sak 9. Planer tor 2O1812O19.
Det hadde ikke kommet inn noen konkrete forslag til planer/ tiftak for vellet i forbindelse med
innkalling til årsmøtet. Styrets egne saker er satt opp fra punkt 9.1 - 9.3. Saker som kom opp
under møtet er listet opp fra punkt 9.4.

9.1.lSl-banen
Årsmøtet vedtok gjennom godkjennelse av budsjett å støtte drift av lSl-banen med 5000.- for
2018. Summen er lik som for de fire andre vellene som er deleiere av lSl'banen. Styret i lSl-banen
holder for tiden på med å ferdigstille et toalettanlegg som skal tjene brukerne av området.
Arbeidet antas i ferdigstilles i juni 2018,



9.2. Olsok
Olsok 2017 ble ikke gjennomtør7 da det ikke var noen i s§ret som hadde anledning til å arrangere
Olsokfeiring midt i sommerferien. Styret sendte ut to mailer i god tid før festen med forespørsel
om noen kunne danne en festkomit6, men fikk ingen tilbakemelding på dette. Om noen
medlemmer i vellet vet de er på Ursvik 29.juli og ønsker å arrangere Olsok ta kontakt med styret.
Styret vil også se på andre muligheter til å arrangere sosiale sammenkomster for medlemmene.

9.3. Områdeplan
Styret vil ha kontakt med Reguleringsgruppa som er nedsatt til å jobbe med vellets uttalelse til en
eventuell områdeplan.

9.4 Kommuneplan / arealplan (Ref. sak 8.2)
Styret vil ha kontakt med Reguleringsgruppa vedrørende utarbeidelse av uttalelse til
kommuneplanen som legges ut 30.mai.

9.4. Ris-trappen (Ref. sak 8.3)
Styret skal se på løsning for å merke ristrappen vinterstid. Kostnad tas under budsjettpost diverse
uforutsette utgifter.

9.5. Badstue Hellvikskog Vel (Ref. sak 8.4)
Styret vilfølge saken vedrørende Hellvikskog sine planer om å bygge badstue i Ursvikbukta.

§ak 10. Valg
Valgkomiteen har i år bestått av Gudrun R. Skjælaaen og Magnus L. Fjogstad. -
Ole Herman Sønsterud, Svante A. Løwenborg og Line Capjon går ut av styret. Årsmøtet takker for
deres bidrag til i styret. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer og varamedlemmer ble
enstemmig vedtatt. Knut Næsje fikk mandat til å fortsette som forretningsfører / kasserer for
2018/2019. Bjørg Holmen ble valgt til revisor tor 2A18/2019.

Styret for Ursvik vel2O18/2O19 vil bestå av følgende personer som velges for to år om gangen:

Styreleder Mille Rønning
Nestleder Magnus L. Fiogstad
Styremedlem 1 Alexander Meltzer
§tyremedlem 2 Terje Haug
Styremedlem 3 Gudrun R. Skjælaaen

Varamedlemmer som velges for ett år om gangen er:

valgt 2017
valgt 2017
valgt 2018
valgt 2018
valgt 2018

Varamedlem 1

Varamedlem 2
Trude Nes
Gry Karen Waage

Valgkomite som velges for ett år om gangen er:

Valgkomite 1

Valgkomite 2
Valgkomite 3

Iorbjørn DyMahl

lngen flere meldte seg for deltakelse ivalgkomiteen. Styret fikk mandat til å supplere medlemmer
til valgkomiteen.

På vegne av Ursvik vel
Referent Magnus Linn6 Fjogstad

Protokollen er undertegnet av:

Dato: ,l/f - lg Dato: 11.09.2018




