HUSVIK

NES VEL
Årsberetning for 2O2t

1. Virksomheten
Husvik og Nes Vel ble stiftet 2S.februar 1925 med «formål å virke for stedets trivsel og fremgang»'

Etter 97 års drift er formålet fortsatt det samme og konkretisert i følgende hovedoppgaver:

o
.
o
o

ivareta organisering og drift av foreningens eget hus
organisere sosiale og nyttige sammenkomster, miljøprosjekter og dugnader på fellesområder

være høringsinstans for kommunen

i

utbyggings- og reguleringssaker knyttet

bl a til

veiutbygging, planlegging av nye boligområder og andre inngrep som berØrer nærmiljøet
jobbe med sikring av friarealer, r«smetterr» og snarveier, vern av kystsonen, fartsgrenser og
trafi kksikkerhetsti ltak

Husvik Bedehusforening ga i 2010 et rente- og avdragsfritt lån på 2'8 millioner kroner
forbindelse med bygging av sjøstua og de bruker sjøstua til sine aktiviteter i henhold
låneavtale.

til Vellet i
til inngått

Covid-79 pondemien:
Vellets virksomhet har også i2O2L blitt preget av covid-19 pandemien, om enn noe mindre enn
foregående år. Det har gått ut over inntekter fra utleie av Sjøstua og fra egne arrangementer
(søndagskafe, quiz med mer). De reduserte mulighetene for å bruke Sjøstua har også lagt en
demper på vellets Øvrige sosiale aktiviteter. Tapet av leieinntekter hartil dels blitt kompensert

gjennom økonomiske støtteordninger

for

frivilligheten, noe som,

i

tillegg

til

egne

kostnadsbesparelser, har giort at vellet har klart seg bra økonomisk gjennom 2021'

2. Medlemmer
Ved utgangen av 2021 hadde Vellet 479 medlemmer fordelt på 446 hovedmedlemmer, 28
støttemedlemmer og 5 æresmedtemmer. Æresmedlemmene var Roar Anton Bruun, Kathleen
Hellman, Reidar Olsen, Terje Gran og Olav Fossgard.
I løpet av året har

vifått

19 nye medlemmer og

t

har sluttet.

Av hoved- og støttemedlemmene var det 84 som ikke betalte kontingenteni2O2L
purringer. Dette er en liten nedgang i forhold til 2020.

3. Styret
Styret i2021har, etter årsmøtet t(.april, bestått av:
Leder/sekretær
Sverre

Bisgaard
Jacobsen
Opstad
Thorleif Holm-Olsen
Terje Gran
Sven Olav Svensen
Magne Skovly
Truls Gran
Leif Willy Blankert
Skjalg Petersen

Tom Åge
Bente

Nesleder
Kasserer
lT og Web ansvarlig
Driftsansvarlig

Aktivitetsansvarlig
StYremedlem
StYremedlem
StYremedlem
StYremedlem

til tross for
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Qyvind Solheim
Kathleen Hellman

Styremed lem (va lgt av
Varamedlem

Jon Fredrik StuestØl

Varamedlem

H

usvik Bedehusforening)

Andre funksjoner:
Erik Evensen

Revisor

Terje Bang
Trond Bolsø

Valgkomiteen - leder
Valgkomiteen

4. Styrets arbeid
Styret har avholdt 7 styremøter i løpet av året.
På grunn av pandemien ble årsmøtet først utsatt (vedtektene krever avholdelse innen utgangen
av februar) i håp om at det kunne holdes fysisk. Årsmøtet ble til slutt avholdt 14. april ZOZf digiialt

(Zoom), med kun 12 betalende medlemmer.

Styret har i 2021arbeidet med saker knyttet til

1.

Ole lll

Baksrunn: I desember 2012 ble ferjedriften over Hus6ysundet nedlagt. Velforeningene på
Husøy og Foynland sammen med Husvik og Nes Vel jobbet i lang tid for gjenåpning av
ferjeforbindelsen. 3.juli 2OL7 kom Ole tll endelig igjen i daglig drift over sundet. Ferjedriften
gikk frem til 22.september og 10.000 personer tok ferja sommeren 2017.1201g og 2019 var
ferja idrift fra maitiloktober med henholdsvis 15.000 og 16.500 passasjerer. Representanter
for de 3 velforeningene hadde gjanuar 2O2O møte med kommunens politiske ledelse som
bekreftet at det ville bli ferjedrift også i 2020. Videre er det full politisk enighet om at
forbindelsen skal bli permanent og at Ole lll skal erstattes av en el-drevet Ole lV innen 2022
som kan legges om til autonom drift når det blir aktuelt. Kostnadene knyttet til driften
(mannskaps- og bunkerskostnader) har vært et spleiselag mellom Tønsberg og Færder
kommuner og Vestfold fylkeskommune. Bruk av ferja har vært gratis alle 4 somrene.
Det ble allerede i april klart at driften i2021var sikret finansiering. Sesongen 2021var den
beste noensinne med over 24 000 passasjerer. Styret vil også iZO2Zfølge uWiklingen nøye og
om nødvendig engasjere seg for å sikre videre drift.

2.

Lekeplassfriområde mellom Rådyrveien og Mårveien i Husvikåsen.

I forbindelse med vann- og avløpsarbeider (VA) i Husvikåsen ble det

i

2O2O

etablert en

riggplass på lekeplassfriområde mellom Rådyrveien og Mårveien der entreprenør hadde
arbeidsbrakke, deler og utstyr, samt mellomlagring av masser. prosjektet ble ferdig i2O2l, og
området ble planert og tilbakeført i parkmessig stand (tilsådd). Det gjenstår utplassering av
fotballmål og lekeapparater og eventuelt noe beplanting, noe som vil bli utført før sommeren

2022. Vellet har koordinert planlegging av tilbakeføring av området med kommunen
beboerne iområdet.

3.

Utbygging av siste byggetrinn på Jarlsø

-

Jarlsø nord

Det har ikke vært noe engasjement fra vellets side i denne saken etter årsmøtet iZAZ1.

4.

a

Tiltak i strandsonen/friområder

og

3

Vellet har i 2021 behandlet noen spørsmål i forbindelse med private tiltak i strandsonen'

o
o
o

Nabovarsel gjeldende «båtverksted» på nabotomten med søknad om tilknytninB til
vann og avløp. Styret anbefalte Kommunen å ikke godkjenne søknaden.
lnnsigelse/spørsmål fra nabo angående skilting av privat brygge på friområde ved
Jernvik. Denne saken er til behandling i eiendomsavdelingen i Tønsberg kommune.
På Tangen er det tatt opp sak med stand- og bryggerett. Det er avklart at Kommunen
eier strandparsellen. Bryggerett er under utredning.

følge opp spørsmål om friområder og privatisering på generelt grunnlag'
Spørsmålet om tiltak i strandsonen/friområder ble også tatt opp med kommunen på det
årlige dialogmøtet med velforeningene. Det ble bestemt at representant(er)for kommunen
skuile gennomføre en befaring med vellet for å kartlegge status på friområder og vurdere
Styret har besluttet

å

behov for tiltak. Kommunen vil ta kontakt om dette i2022.

5.

Trafikksikkerhetsplan for nye TØnsberg Kommune.
Det har ikke vært noen utvikling i denne saken i 2021. Vellet gai2O2O innspill om behovet for

å bedre trafikksikkerheten langs Narverødveien, spesielt fra rundkjøringen ved Snippen i
retning Råel. Det skalogså være planlagt gang/sykkelvei langs Husvik skole fra BjØrneveien til
Husvikveien.

6.

Redusert fartsgrense på deler av Husvikveien
Denne saken tok vi opp med Vestfold Fylkeskommune/Statens Vegvesen sommeren 2016' Vi

har purret flere ganger. Etter en befaring med Fylkeskommunens saksbehandler 23.
september 2020 var det enighet om at fartsgrensen bør være 40 km/t. Det er nå å håpe at
budsjettmidler er på plass i løpetav 2022

5. Medlemsengasjement
Sjøstua, som ble åpnet 12.mars 2OLL,la grunnlaget for vekst iVellets virksomhet og Økning

medlemmenes engasjement. Det brede medlemsengasjementet skjer nå

i

17 grupper

-

i
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driftsgrupper og 11 aktivitetsgrupper. Samlet deltar 125-150 av Vellets medlemmer i en eller flere
av gruppene. Sven Olav Svendsen har vært koordinator for aktivitetsgruppene og legger alle
aktivitetene inn i møtekalenderen for Siøstua.

Driftsgrupper:

.
.
.
.

VaktmestergruPPa

Terje Gran

Husgruppa(KjøkkengruPPa)

Gro Jacobsen

lnformasjonsgruppa

lrene Jacobsen
Gro Dokken

Booking-gruPPa

Aktivitetsgrupper:

o
o
o
o
o
o

Gruppeansvarlig:

Gruppeansvarlig:

SØndagskafe

lrene Jacobsen

Konserter

Terje Gran

eigong
euiz
Strikk innom
Badeforeningen

Janne og Knut Haugen
Sven Olav Svendsen

Lisbeth Næss Evensen
Hilde Grønningseter
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.
o
o
o
o
o
o

Julesalgsmesse
Historielaget
Juletrefest
Spillegruppe for barn
Nye Husvik

Lisbeth Næss Evensen
Erik Evensen og Terje Bang

Truls Gran
Therese Stange Gran

Foreldreorkester

barn
Gågruppe
Loppis for

Jon Hamre
Silje Skarbøvik Knoblock

lrene Jacobsen

Skjen kea nsva rlige
Ved åpne arrangementer i Vellets regi hvor det selges alkoholholdige drikker (eiuzkvelder,
konserter, pubkvelder o.l.) må vi søke om skjenkebevilling og et vilkår for bevillingen er at en
person er ansvarlig for skjenkingen. For å bli godkjent som skjenkeansvarlig må man ta
Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter Alkoholloven. 3 av våre medlemmer, lnger_
Britt Høysveen, Siri SkrØppa og Vibeke Stuestø|, har avlagt godkjent prøve. Vi setter stor pris på
den jobben de 3 gjør for Vellet

drift og utleie
grupper er knyttet til drift
utleie

5. Sjøstua
Fire

og

av huset.

Drift
Vaktmestergruppa tar seg av vedlikehold ute og inne, teknisk drift, ettersyn av inventar samt
vaktmesteroppgaver i forbindelse med utleie. Gruppa organiserer vårdugnaden som omfatter
H usvikstra nda, Stra nd bakken, Kirsebærha ugen og lekeplassen i Havørnveien.

Medlemmer av gruppa har også

tatt ansvar for opptaking og utsetting av badeflåten

og

badebøyene utenfor Husvikstranda. Plenklippingen på Husvikstranda utføres etter oppsatt turnus
av medlemmer i området.

Siden det var lite utleie på Sjøstua p.g.a korona, ble det tilsvarende mindre
va

ktmestergru ppa.

å

gjøre for

Det ble heller ikke organisert vårdugnad, men naboer ryddet på Husvikstranda, de satte også ut
badeflåte og badebøyer. Plenklipping på Husvikstranda ble utført etter oppsatt turnus av
medlemmene.
Husgruppa (KiØkkengruppa) s6rger for at alt til enhver tid er i orden på kjøkkenet og i kafeen og
foreslår utskiftninger av inventar og lignende når dette er nødvendig.
lnformasionsgruppa (tidl. Postkassegruppa)
som tidligere hadde som oppgave å legge skriv og
informasjon fra Vellet i alle postkassene i Vellets område
har nå ansvaret for å informerå
medlemmene via sosiale medier og å sette opp og ta ned kunngjøringer på de nye oppslagstavlene.

-

-

Konser@ruppa.
Det har ikke vært noe aktivitet i gruppa i }OZL.

Utleie
Booking-gruppa administrerer all utleie. Gruppa har egen kontakttelefon og epost adresse.
Når Sjøstua ikke brukes til Vellets eller Bedehusets formå1, leies den ut til eksterne arrangementer
og møter. Korona-pandemien begrenset også i 2021 utleie, men ga likevel inntekter på kr 24g 925

mot kun kr t77 600 i 2020.
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Vedlikehold og anskaffelser i SjØstua
P.g.a lite utleie har det vært lite vedlikehold i år. Vi måtte skifte pumpe i varmepumpe anlegget.
Vi har hatt godt samarbeid med Tønsberg Kommune angående skilter og krakk på friområde på
Tangen og Jernvik (Finnbeck og Fia).

7. Medlemsrettede aktiviteter
De medlemsrettede aktivitetene er organisert og gjennomført i regi av 11 aktivitetsgrupper

Søndagskafe: På grunn av restriksjoner i forbindelse med kovid holdt vi stengt hele vårsesongen
Heldigvis var det mulig å starte opp igjen i september. Vi hadde en kjempefin høstsesong.
Spesielt oktober var en god måned. Vi får mange tilbakemeldinger fra både faste gester og
andre på at de setter stor pris på kafeen vår.

Gågruppa: Har vært en fin gjeng som har startet fra Sj6stua hver mandag kl. 9.00. Vi er tre
grupper som går i forskjellig tempo og lengde. På grunn av restriksjonene har det i år vært en
liten fast gruppe som har deltatt.
Strikk innom: Strikk innom hadde 3 møter i mai og juni, utend6rs på Sjøstua. Vi startet opp igjen
9.september og hadde 8 møter i løpet av høsten. Det siste møtet, i desember, ble avlyst pga
smittesituasjonen. Det har vært 8-10 personer på møtene, stort sett en fast gjeng, men også et
par nye.

Trim og qigong: Vår «Trim og qigong»-aktivitet var avlyst våren 2021 pga pandemien. Høsten
2021" startet vi 14.09 og avsluttet 30.11- det blir L0 treninger med 19 deltagere.
Quiz gruppa: Det ble ikke avholdt noen Quiz kvelder først halvår i 202t pga koronasituasjonen. I
andre halvår gjennomført vi to Quiz kvelder, en i september og en i november. Det var bra besøk
med 35 gjester i september og 34 i november. Også noen nye ansikter var å se.
Damene i Badeforeningen bader hver dag hele året - på Rødstein fra vår- til høstjevndøgn og
ved Sjøstua resten av året. Alle bad utenom skolens sommerferie blir registrert. Vi er 21
betalende medlemmer med til sammen 1934 bad i202L. Noe færre bad siste 2 år pga covid etc.
Det er alltid noen som bader daglig. «Vinterbadefestivalen 2021>» ble avholdt kun for egne
medlemmer. Høst 2021 ble det gjennomført en aktiv kulturtur til Oslo. Programmet bestod av
besøk i Ringnes' kvinnestatue park, middag og sosialt med overnatting, samt isbad og badstu på
Sørenga Sjøbad.

Historielaget Vi har hatt de ukentlige torsdagsmøtene i den grad smittesituasjonen har tillatt
det. Historielaget administrerer også som vanlig opplagsplassen "Husvik Slipp" på Fagersand. Av
mer spesielle aktiviteter har Erik vært mye involvert i bokprosjektet "Husvik, Syd-Georgia 19071960". Her har Historielagets bildesamling vært en viktig kilde i arbeidet og i presentasjonen.
Husvik-kalenderen kom ut som vanlig og var til salgs på Julemessa. Vi øker opplaget forsiktig fra
år til år. Denne gangen bestilte vi 60 stk noe som viste seg å være for lite.

Spillegruppen for barn har ikke hatt noen arrangementer de siste 5 årene.
Nye Husvik Foreldreorkester: Nye Husvik Foreldreorkester øver på Sjøstua annenhver tirsdag.

Vier 15 spillende medlemmer.
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Høst og vårsemester, til sammen 18 øvelser. Vispiller musikk som passer oss, «Music foryoung
Bands». Vår snittalder i 2022 er 79 år. Vi er åpne for nye medlemmer på vårt nivå. lngen
spilleoppdragi202l, på grunn av Covid-19, og noen øvelser er uteblitt av samme årsak.
Grethe Hansen er vår dirigent, meget dyktig og ikke minst tålmodig.

8. Økonomi
Regnskapet for 2O2L viser at Vellet fortsatt har god Økonomi, til tross for covid-19
nedstengingen. Overskuddet i 2O2Lvar kr 228927.Vi mottok kr 135413,- fra Lotteri- og
Stiftelsestilsynet i forbindelse med Krisepakke covid-19, til dekning av bortfalte inntekter. Av
dette beløpet var 90 293,- tilskudd for 2021og 45 120,- tilskudd for 2020.
Likviditeten er god og vi hadde kr 662 666 i beholdning pr 3t.L2.2L. Saldoen på lånet som ble
tatt opp iforbindelse med bygging av Sjøstua var kr 285 384 ved årets slutt. Lånet skal, basert på
avtalt avdragsplan, være nedbetalt i løpet av 2026. Rentesatsen er p.t. 3,75%.

fortsatt covid-19 nedstenging i 2022 er det fortsatt usikkerhet knyttet både til
leieinntekter og likvidbeholdning (bankinnskudd), som for en stor del består av forskudd på leie.
S§ret vil derfor videreføre nøkternhet i bruk av penger også i 2O22.
På grunn av

9. Årsregnskap
Årsregnskapet for IOZL med revisjonsberetning er vedlagt. Regnskapet føres etter
kontantprinsippet. Styret foreslår at årets resultat på kr 228 927 overføres til annen egenkapital.
Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir et retUisende bilde av foreningens
resultat, drift og balanse for 2O2L. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift
og styret mener at grunnlaget for dette er til stede.
S§ret retter en stor takk til alle som støtter Vellet med sitt medlemskap. En spesiell takk til alle de
som leder og deltar i Vellets mange aktiviteter, Et inkluderende lokalmiljø kan bare skapes og
opprettholdes dersom beboerne engasjerer seg.
Husvik Z.februar 2022
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