
Endelig låneavtale

mellom

Hssvik Eedehusfcrening*{srsnr s*g 3ss oo§
{senere be*evnt §edehuset}

og

Husvik og Nes vel lorgnr gg1 gzs 244
(senere beneynt Vellet)

*Forenlngens opprinnelige navn var F^orleningen Husvik Kreds Forsamtingslot<ale av 19a9. Dette ble endret
til Husvik Kristelioe Forum av 1907 på årsmøte 3.februar 2011 og endret igjen til Husvik Bedehusforening
på å.smøte 8.feb-ruar 2012.

1. Bakgrunn og formål
vellet og Bedehuset er begge foreninger som ble stiftet etter initiatav og innsats fra stedets
innbyggere tidlig i forrige århundre med d^et formål å virke til lckalsamiunnets Ueste på----
hvert sitt vis; Vellet med, hov"edtyngden på kufturelle og nærmigømessige aktiviteter,'og
Bedehuset med hovedveK på religiøse, sosiale og kulturelle rormåt.

Begge foreningene var etter hvert i den situasjon at deres møtelokaler hadde en lite egnet
beliggenhet med tanke på titgiengelighet og pårtertng samt at tokatene hadde behov for
omfattende oppussing oE forbedring.

vellet hadde lenge vært på jam etter en ny tomt. I forbindelse med omregulerinqen av
Jarlsø fikk Vellet et gavebrev fra larlsø Eiendorn AS^vflore Solum på en timt tit-.t nytt
grendehus. Tomten - som er på ca r mål - ligger på østre del av parke*ngspriisen uis a
vis Jarslø.

En prosjektgrupplS_ed 
lepresentanler fra Vellet, Bedehuset og Vallø historielag bte

§qTI l,.dl,.s j .19-91 
for å utrede mutishetene for oppføring os drin av et nytt !iåoer,r,på Husvik eiet i fellesskap av de tre foreningene

Under gruppas arbeid ble det klarlagt at Vallø historie-lag ville satse på egne lokaler på
vallø. Bedehuset konkluderte med at de ikke ønsket å være medeiei i efnytt g.enOåhrr,
men de var innstilt på å selge sin eiendom i Husvikveien rzz og gi"t r"*eJi[iå i§n titvellet til bygging av et nytt grendehus som eies og drives av våtGt.

Bedehuset la til grunn at foreningen, i tiltegg til egne arrangementer, kunne disponere
Grendehuset til virksomheter og aktiviteter som naturlig hadae og hår virtsomiiet knyttettil Bedehuset (som f eks misjonsforeninger, barnegruppler, bibelgå.rppe. ouri. 
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Bedehuset gikk inn som långiver i den mening at dette ikke er i konfliK med Bedehusets
vedtekter. Fordi Bedehuset gir lånet rente- og avdragsfritt skal Bedehuset sikres en
forholdsmessig andel av eiendommens verdi på Aet tidspunktet lånet tilbakebetales.

Høsten 2009 solgte Vellet sin eiendom i Husvikveien 156 og Bedehuset sin eiendom i

Husvikveien 177.

På sitt ordinære årsmøte ll.februar 2010
netto salgssum i lån til Vellet.

besluttet Bedehuset å gi 2,8 millioner kroner av

Låneavtalen ble første gang behandlet og godkjent på ekstraordinære årsmøter i 2008 i

Bedehuset og Vellet hhv 12. og 17.juni. Våren 2010 var avtalen gjenstand for mindre
endringer men styrene i de to foreningene vurderte at endringene ikke var så vesentlige at
de krevde behandling på ekstraordineere årsmøter.

Det nye grendehuset, som fikk navnet SJøSTUA, ble offisielt åpnet 12.mars 2011.

Bedehuset og Vellet var enige om at låneavtalen skulle revideres når alle kostnader
knyttet til oppføring av Sjøstua var kjente og på denne bakgrunn er denne endelige
låneavtalen utarbeidet. Den ble behandlet og godkjent på ordinært årsmøte i Vellet
20.februar 2013 og på ekstraordinært årsmøte i Bedehuset 3.juni 2013.

2. Opplysninger om lånet
Bedehuset har gitt Vetlet et lån på NOK 2.798.632 . Lånet er avdrags- og rentefritt.

3. Tinglysing av rettighet
Bedehusets re* tit vederlagsfri bruk av Grendehuset iht avtalens pkt 7 tinglyses på gnr
158 bnr 471 - Sarlsøveien 42B. Utgifter til tinglysning dekkes av Bedehuset.

4. Lånets løpetid og oppsigelse
Lånet har ubegrenset løpetid og kan ikke ensidig sies opp av en av partene. Oppsigelse
kan kun skje dersom begge parter er enige om det, o9 dette har fått flertall på begge
foreningenes ordinære årsmøter.

Ved eventuelt opphør av avtalen skal oppgjør s§e etter avtalens oppsett og takst av
tasktmenn som begge parter kan akseptere.

I hele lånets løpetid har Bedehuset rett til å oppnevne et medlem til styret i Vellet. Dette
styremedlemmet har rett til full innsikt i alle Vellets forhold og anliggender med tale- og
stemmerett som øvrige styremedlemmer. Partene er enige om at formann og sekretær i

de to foreningene utgjør et kontaktutvalg som møtes når en av partene krever det.

Dersom Vellet oppløses i henhold til §10 av Vellets vedtekter, vedtatt på årsmøte
l2.februar 2008, skal lånet tilbakebetales.

Dersom Bedehuset oppløses i henhold til §9 av Bedehusets vedtekter vedtatt på årsmøte
3.februar 2011, trer Norsk Søndagsskoleforbund og Det Norske Misjonsselskap inn som
kreditorer for en halvpart av lånet hver, men lånet løper videre til de samme betingelser.
De to foreningene overtar Bedehusets rett til å oppnevne et medlem til styret i Vellet.
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5. Tilbakebetaling av lånet
Fordi Bedehuset gir et rente- og avdragsfritt
lånet skal betales tilbake skal Bedehuset ha
på eiendommen.

lån til Vellet, er partene enige om at den dag

utbetalt et beløp som avspeiler verdiendringen

av eiendommens verdi ved

Kr 2.750.000
Kr 6.742.963
Kr: 1.000.0Q0
Krl 0.492.963

Rr 2.798.632

6. Bedehusets andel av verdiendringen
Bedehusets andel av verdiendringen er lik lånets andel
innflytting beregnet som følger:

Tomtens verdi basert På takst
+ Nytt grendehus - samlet byggekostnad (ekskl inventar)
+ Dugnadsinnsats - estimert
= Eiendommens verdi ved innflytting

Lån fra Bedehuset

Lån i Yo av eiendommens verdi 26,70/o

Ved salg av eiendommen får Bedehuset 25,7o/o av netto salgssum (etter fradrag av

utgifter/kostnader ved salget).

7. Bedehusets rett til bruk av Grendehuset
Bedehuset har rett til vederlagsfri bruk av Grendehuset også for aktiviteter og foreninger

som normalt ville fått anieOniig til slik bruk av det gamle bedehuset. Dersom Bedehuset

oppløses overtar Norsk Søndagiskoleforbund og Det Norske Misjonsselskap Bedehusets

rett til bruk av huset.

Bedehuset og relaterte aktiviteter/foreninger nevnt i avsnittet over har krav på O

arrangementlr i måneaen på vanlige hverdager og utover dette etter avtale dersom

lokale-t er ledig. Tilsier behovet mindre bruk enn dette, kan Vellet iisponere de dager som

ikke benyttes. Bedehuset setter opp en behovsplan for hvert halvår.

8. Ansvar for kostnader til drift og vedlikehold av Grendehuset
Vellet har ansvar for alle kostnader knyttet til drift og vedlikehold av Grendehuset'

9. Fordeling av offentlige og andre tilskudd
Velet og Bedenusewit - når dit 

". 
rirmåtstienlig - samarbeide om å søke offentlige og

andre tilskudd til finansiering og drift av grendehuset og drift av foreningsvirksomheten'

Eventuell fordeling av tilstuåde-ne mellom Vellet og Bedehuset avtales i hvert enkelt

tilfelle.
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10. Konfliktløsning og verneting
Konflikter som måtte oppstå med utgangspunkt i denne avtalen og som ikke kan løses
i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol. Tønsberg tingrett er
verneting.

Denne avtalen er underskrevet i to eksemplarer (originaler), hvorav Bedehuset og Vellet beholder ett
hver.

Husvik l0.oktober 2013

For:
Husvi k Bedehusforen i ng

For:
Husvik og Nes Vel

&u* f,-d*,*4-d*.*
§tyremedlenr

Styreleder

Styremedlem



Erklæring om rettighet i fast eiendom I

lnnsenders navn {rekvirent):
Husvik Bedehusforening v/Einar Christophersen
Adrcsse;
Vardeveien 11

Postnumrner: I Faststed:
3124 Tønsberg

Fødselsnr.l0rg.nr.
s8g 369 008

T * {IH§ HffiI$

§TTET{S KEffiTVffiffiH

1. Hjemmelshaver {avgiver}"j'r'
NavnNavn I Fødselsnr./org.nr. (1i19-sffi[
Husvikog NesVel 'gel gZSZia

Gnr.
158

Bnr.
471

Fnr. §nr.

,: ,,

A

Kommunenr. i Kommunenavn

B

' 
* {*''''-- \

§ Kirs*h*m T*r lt*r:rlk**r:
Statens kanverk - veiledende s§ema (Bokmål) Erklæring om rettighet i fast eiendom

Rettig het for person t perso n leg serv i tutu pe n ge hefte I se )



4. Bækrivelse av rafrigheten

Husvik Bedehusforening har ifølge pkt 7 i Låneavtale dalert l0.oktober 2013 (vedlagt) med Husvik og Nes
Vel rett til vederlagsfri bruk av Grendehuset (gnrlbnr 1581471\ som eies og drives av Husvik og Nes Vel.

Vedlegg: KarUskisse som viser avgivers eiendom og retlighelen inntegnet. n .1" E Nei
(OBS! Viktig dersom rettigheten er knyttet til en fysisk del av eiendommen)

§. Andre arÆaler {som ikke skal tinglyses) ?

-

Sted og dato
Tønsberg 1 0.10.2013

) underskrift

T*r 'm*r-rriks*r"?

Noter

1) Dette skjemaet kan brukes for tinglysing av rettigheter i fast eiendom, som for eksempel veirett. jakttefi, borett, brkjøpsrett og
lignende. Hvilke rettigheter som er gjenstand for tingtysing reguleres av tinglysingsloven § 12. Skjemaet tylles ut i to eksemplarer og
sendes til følgende adresse: Statens kartverk Tinglysingen, 3.507 Hønefoss. Det ene eksemplaret arkiveres hos Statens kartverk,
mens det andre eksemplaret retumeres til innsender (rekvkent) etter tinglysing.

2) Rekvirenten er den som serder inn dokumentet for tinglysing. Denne vil få det ferdig tinglyste dokumentet tilsendt, og hktura for
tinglysingsgebyr.

3) Eiendommen hvor rettigheten ligger.

4, Rettigheten vil fø§e eiendommen uavhengig av hvem som til enhver tid er eier av eiendommen, jfr. avhendingsloven § 3{ annet ledd
bokstav d-

5) Formålet med denne underskriften er å sikre at avgiver/hjemmelshaver har sett begge sider av dokumentet

6) Rettigheten må gis en nøyaktig tekstlig beskrivelse, jfr. tinglysingsloven § 8, jfr. forskrift om tinglysing § 4 (klarhet og furm). Dersom
rettigheten er knyttet til en fusisk del av en fast eiendom skal den stedfestes, og bør tegnes inn på et kart eller skisse over
eiendommen.

Det er ikke nødvendig å folle ut dette feltet.

Den som signeær må ha grunnbokshjemmel til den eiendommen hvor rettigheten ligger. Dersom det er flere h.,emmelshavere til
eiendommen, må alle skrive under, eller det må vedlegges fullmakt fra den

Side ? av 2

7)

8)

I {r #$iT. f,*l$

$ffiPg}d$ KEffiTVtrftK
§tatens kartverk - r,eiledende skjema {Bokmål) Erklæring om rettighet i last eiendom

ån iå H*rnt§tB SæltkFtt


