
HUSVIK NES VEL

Årsberetning for 2022

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

Etter 98 års drift er formålet fortsatt det samme og konkretisert i følgende hovedoppgaver:

o ivareta organisering og drift av foreningens eget hus
o organisere sosiale og nyttige sammenkomster, miljøprosjekter og dugnader på fellesområder
o være høringsinstans for kommunen i utbyggings- og reguleringssaker knyttet bl a til

veiutbygging planlegging av nye boligområder og andre inngrep som berører nærmiljøet
o jobbe med sikring av friarealer, ((smetter)) og snarveier, vern av kystsonen, fartsgrenser og

trafi kksikkerhetstilta k

Husvik Bedehusforening ga i 2010 et rente- og avdragsfritt lån på 2.8 millioner kroner til Vellet i
forbindelse med bygging av Sjøstua og de bruker Sjøstua til sine aktiviteter i henhold til inngått
låneavtale.

Noen av Vellets virksomheter, herunder søndagskafeen, var begrenset av covid-19 tiltak første
halvår 2022, men kun med beskjedne økonomiske konsekvenser.

2. Medlemmer
Ved utgangen av 2022 hadde Vellet 484 medlemmer fordelt på M2 hovedmedlemmer, 48
støttemedlemmer, 4 æresmedlemmer og 1 Livstidsmedlem. Æresmedlemmene var Kathleen
Hellman, Reidar Olsen, Terje Gran og Olav Fossgard. Livstidsmedlem var Reidun Bruun, enke etter
æresmedlem Roar Anton Bruun.

I løpet av året har vi fått 35 nye medlemmer og27 har sluttet.

Av hoved- og støttemedlemmene var det 98 som ikke betalte kontingenteni2022 tiltross for
purringer. Dette er en liten oppgang i forhold til 2021.

3. Styret
Styret a2022 har, etter årsmøtet 15. februar, bestått av:

Sverre Bisgaard Leder/sekretær
Tom Åge Jacobsen Nestleder
Bente Opstad Kasserer

Thorleif Holm-Olsen lTog Web ansvarlig
Terje Gran Driftsansvarlig
Sven Olav Svensen Aktivitetsansvarlig
Magne Skovly Styremedlem
Leif Willy Blankert Styremedlem
Skjalg Petersen Styremedlem

ØWind Solheim Styremedlem (valgt av Husvik Bedehusforening)
Kathleen Hellman Varamedlem
Jon Fredrik Stuestøl Varamedlem

Andre funksjoner:
Erik Evensen

Truls Gran

Trond Bolsø

Revisor

Valgkomiteen - leder
Valgkomiteen
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4. Styrets arbeid

Styret har avholdt 9 styremøter i løpet av året. Styret har i2022 arbeidet med
saker knyttet til
1. Ole lll

Bakgrunn: I desember 2Ot2 ble ferjedriften over Husøysundet nedlagt. Velforeningene på

Husøy og Foynland sammen med Husvik og Nes Vel jobbet i lang tid for gjenåpning av
ferjeforbindelsen. 3juli 2017 kom Ole tll endelig igien i daglig drift over sundet, og har de

etterfølgende år vært i drift i en stor del av sommersesongen. Lengden på driftssesongen har
variert noe fra år til år, avhengig av finansieringen.

De nevnte tre velforeningene har etablert en arbeidsgruppe med en representant hver.
Arbeidsgruppen har årlig møter med politikere og administrasjon i Tønsberg og Færder
kommuner i tillegg tit Vestfold og Telemark fylkeskommune for å sikre økonomiske bidrag til
driften. Det ser ut til at støtten tor 2023 vil bli i overkant av 1 mill kr, med forbehold om
endelig godkjenning. Spesielt positivt er det at fflkeskommunen har doblet sin stØtte i forhold
ti12022.

Selv om driften har blitt sikret hver sommer siden 2017 er styret i vellet opptatt av hvordan
finansiering av ferjeforbindelsen over HusØysundet kan bli mer permanent enn i dag. Dette
vil blifulgt opp i 2023.

2. Tiltak i strandsonen/friområder

Vellet har i2022 fulgt opp arbeidet med å sikre allmennhetens adgang til friarealer, spesielt i

forbindelse med private tiltak i strandsonen.

o På det årlige dialogmøte med kommunen i 2021 ble det avtalt å gjennomføre en
befaring av friområder og stier i vellets område med hovedvekt på strandsonen.
Befaringen ble utført 8. februar 2O22 ogdet ble avdekket behov for tydeligere skilting
av friområder og adkomst til disse, noe som ble fulgt opp fra kommunen med nye
skilter.

o Nabovarsel gjeldende «båtverksted» på nabotomten med søknad om tilknytning til
vann og avløp. Styret anbefalte kommunen å ikke godkjenne søknaden. Dessverre
besluttet kommunen å innvilge søknaden.

o lnnsigelse/spørsmål fra nabo angående skilting av privat brygge på friområde ved
Jernvik. Denne saken er til behandling i eiendomsavdelingen iTønsberg kommune.

o På Tangen er det tatt opp sak med strand- og bryggerett. Det er avklart at Kommunen
eier strandparsellen. Bryggerett er under utredning.

3. Gang- og sykkelstier.

Det ble i 2022 etablert gang/sykkelvei langs Husvik skole fra Bjørneveien til Husvikveien.
Vellet ga i 2O2O innspill om behovet for å bedre trafikksikkerheten langs Narverødveien,
spesielt fra rundkjøringen ved Snippen i retning Råel. Det er etablert en midlertidig, men langt
fra tilfredsstillende løsning over BASA tomten og over privat grunn ved Snippen. Det foreligger
ikke konkrete planer i kommunen for å etablere en mer permanent løsning.

4. 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 2O2O var det enighet om at fartsgrensen bør være 40 km/t. Det er nå å håpe at
budsjettmidler er på plass i løpet av 2023.
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5. Forslag om bygging av badehus m/badstue i tilknytning til Sjøstua

Badeforeningen i vellet har fremmet et forslag om å få satt opp en badstue i tilknytning til
SjØstua. Et første innspill ble diskutert i styret iiuni med positiv tilbakemelding om å gå videre
med planene. En arbeidsgruppe utarbeidet en skisse som ble presentert for styret i november.
Styret besluttet å dekke kostnad ved forhåndskonferanse med kommunen. Vellet har mottatt
referatet fra forhåndskonferansen fian 2023), som vil være underlag for videre diskusjon om
hvordan et slikt prosjekt eventuelt kan realiseres.

5. Medlemsengasjement

Sjøstua, som ble åpnet 12.mars ZOLI, la grunnlaget for vekst i Vellets virksomhet og økning i

medlemmenes engasjement. Det brede medlemsengasjementet skjer nå i 18 grupper - 4
driftsgrupper ogL4 aktivitetsgrupper. Samlet deltar 125-150 av Vellets medlemmer i en eller flere
av gruppene. Sven OIav Svendsen har vært koordinator for aktivitetsgruppene og legger alle
aktivitetene inn i møtekalenderen for Sjøstua.

Driftsgrupper:
o Vaktmestergruppa

o Husgruppa (Kjøt«t«engruppa)

o lnformasjonsgruppa

o Booking-gruppa

Aktivitetsgru pper:
Søndagskafe

Konserter

Qigong

Quiz

Strikk innom

Badeforeningen

Julesalgsmesse

Historielaget

Juletrefest

Spillegruppe for barn

Nye Husvik Foreldreorkester

Loppis for barn

Gågruppe

Kor

Gruppeansvarlig:
Terje Gran

Gro Jacobsen

lrene Jacobsen

Gro Dokken

Gruppeansvarlig:
lrene Jacobsen

Terje Gran

Janne og Knut Haugen

Sven Olav Svendsen

Lisbeth Næss Evensen

Bente Risvold Andreassen
Lisbeth Næss Evensen

Erik Evensen og Terje Bang

Truls Gran

Therese Stange Gran

Sissel Hancke Nilsen

Silje Skarbøvik Knoblock

lrene Jacobsen

Terje Gran og Grethe Urdahl

o

o

a

o

o

o

a

o

o

a

Skjenkeansvarlige
Ved åpne arrangementer i Vellets regi hvor det selges alkoholholdige drikker (Qiuzkvelder,
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
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6. Medlemsrettede a ktiviteter

De medlemsrettede aktivitetene er organisert og gjennomført i regi av 14 aktivitetsgrupper.

Sondagskafeen:

10 år har gått siden vi startet opp og for å markere dette har vi hatt diverse aktiviteter i høst.
Vi begynte med bokbytte, har hatt kjolesalg, kunstutstilling med Tina Tobiassen og foredrag
om fuglelivet i Husvikkilen. Dette har vært en suksess og vi har hatt flere gjester enn noen
gang.

Konsertgruppa:
lngen arrangement

Qigong-gruppa:
Trim og Qigong, som har hatt trening tirsdager, har hatt 28 deltagere høsten 2022, Janne og
meg inkludert. Dette er det høyeste antall deltagere vi har hatt siden vi startet aktiviteten. Vi
er likevel ikke så mange til stede som det noen gang - det er alltid noen som er i syden, på
hytta, på møte, er syke eller passer barnebarn. Vi starter med et program med øvelser til
musikk. Etter en liten pause med servering av grønn te, trener vi qigong, en kinesisk form for
trening som består av langsomme bevegelser. Høsten 2022 hadde vitreningen fra 30.august
til29.november.

Quiz:
Vi har gjennomført fire Quiz kvelder i 2022, i april, mai, september og i november.
Det har vært henholdsvis 37,42,28 og42 besøkende på disse kveldene. Det har vært
mange nye ansikter å se på de ulike kveldene som beviser at vi treffer med våre
arrangementer. Totalt så har det vært mange gjester på våre quiz-kvelder.

Vi er en gruppe på 5 personer hvorav to er quiz-mastere, to skjenkeansvarlig og to
'altmulig' personer. Ansvaret som quiz-master og skjenkansvarlig går på rullering.

Strikkegruppa "Strikk innom" :

Vi har hatt 18 møter i løpet av 2022,10 på våren og 8 på høsten. På møtene har det vært 6-
10 deltagere, noen kommer hver gang, andre av og til. Et par nye har også kommet til

Badeforeningen:
Vi feiret 1O årc-iubileum første helgen i nov., og nesten alle22 medlemmene var med. Festen
hadde vi på Borge hotell, med middag, overnatting og frokost. Kjempehyggeligl12022 hadde
vi nok en del færre bad, og det hadde vel en årsak av at de fleste hadde korona og at det tok
litt tid før hver enkelt var "på plass" igjen. Ca. 16fl) bad i løpet av 10 måneder. (minus to
sommermåneder). Badeforeningen hadde ansvar for to arrangementer på Søndagskafeen,
og det var vellykket. Kjolesalg; og bokbytte. Badeforeningen er også med i gruppa som
jobber for badstue. Vi inviterte "De unge baderne" til bacalao etter vårt årsmøte, og t2-t3
nye medlemmer meldte seg! Så nå er vi hele 36 freske badejenter!

Julesalgsmessa:
Årets julesatgsmesse bte gjennomtarthO.-LI. November. 20 utstillere med et variert utvalg
av håndlagede varer. Kaker, lefser, honning, julepyn! trearbeider, et stort uWalg av luer,
votter og tøfler mm. Historielaget solgte sine populære kalendere. Det var godt besøk, og
kafeen hadde som vanlig godt salg av kaffe og vafler
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Historielaget:
Historielaget har stort sett gjennomført de ukentlige torsdagsmøtene hvor vi har diskutert
historie i vid forstand og gjennomgått mottatt materiale. Det har kommet inn mye bilde- og
tekstmateriale siden Tutta Holtan ville at Historielaget skulle overta hennes omfattende
samling av bilder og tekster fra Husvik og Narverød. . Historielaget administrerer også som
vanlig opplagsplassen "Husvik Slipp" på Fagersand.. Av mer spesielle aktiviteter har vi blitt
innbudt av Tønsberg kommune til møter mellom historielagene i Tønsberg. Der har det vært
interessante foredrag og kunnskapsutveksling. Husvik-kalenderen kom ut som vanlig og var
til salgs på Julemessa. Vi bestilte 60 stk noe som viste seg å være for lite. Neste år Øker vitil
70.

Spillegruppen for barn :

Har ikke hatt noen arrangementer de siste 5 årene.

Nye Husvik Foreldreorkester:
Vi er nå 19 musikanter som øver på SjØstua annenhver tirsdag fra januar ut juni og fra
august og ut november. Vi hadde et seminar i august. Sissel Hancke Nilsen er i år formann.
Vi er takknemlige for at vi får ha øvelsene på Sjøstua og vi stiller gjerne opp og spiller hvis
en anledning byr seg.

Gå-gruppe:
Har ikke hatt den store oppslutningen i år. Det har i gjennomsnitt vært 7 - 8 personer som
har deltatt på mandags turene våre.

Kor- Korinten (meldt seg inn i Vellet i2022lz
Korinten er et blandet kor for voksne. Vi startet opp for 28 år siden og vårt formål er å synge
og ha det hyggelig sammen. Vi øver hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00 på Sjøstua. På den tiden
rekker vi også en kaffepause med litt å bite i. Vi synger mange varierte sanger og setter opp
et sangprogram hver vår og hver høst. Et par ganger i året avslutter vi med pizza eller en enkel
middag og en gang i året har vi reist på en dagstur. Siste gang dro vi til Ulefoss. Vi er 23 stykker
og ønsker oss flere medlemmer. Sang er sunt for både kropp og sjel og du vil treffe mange
hyggelige sangere. Det er ingen opptaksprøver og du kan gjerne være med på korpvelsen
noen ganger for å se om du trives før du melder deg inn. Vår eminente dirigent heter Rolf
Lund og har vært med oss de fleste av disse 28 årene.

7. Sjøstua - drift og utleie
Fire grupper er knyttet til drift og utleie av huset.

Drift

Vakmestergruppa
Tar seg av vedlikehold ute og anne, teknisk drift, ettersyn av inventar samt
vaktmesteroppgaver i forbindelse med utleie. Gruppa organiserer vårdugnaden som
omfatter Husvikstranda, Strandbakken, Kirsebærhaugen og lekeplassen i Havørnveien.

Medlemmer av gruppa har også tatt ansvar for opptaking og utsetting av badeflåten og
badebøyene utenfor Huwikstranda. Plenklippingen på Husvikstranda utføres etter oppsatt
turnus av medlemmer i området.

Siden det var lite utleie på Sjøstua i første halvår p.g.a korona, ble det tilsvarende mindre å
giøre for va ktmestergruppa.
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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 (Kiøkkengruppal
SØrger 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.

lnformasionstruppa (tidl. Postkassegruppa)

Hadde tidligere som oppgave å legge skriv og informasjon fra Vellet i alle postkassene iVellets
område - har nå ansvaret for å informere medlemmene via sosiale medier og å sette opp
og ta ned kunngjøringer på oppslagstavlene.

Konsertgruppa.
Det har ikke vært noe aktivitet i gruppa i 2022.

Utleie
Booking-gruppa
Administrerer all utleie. Gruppa har egen kontakttelefon og epost adresse. Når Sjøstua ikke
brukes tilVellets eller Bedehusets formå1, leies den ut til eksterne arrangementer og møter.
Korona-pandemien begrenset også i 2022 utleie, men ga likevel inntekter på kr 248 925 mot
kun kr 177600,202L.

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).

8. Ø)<onomi

Regnskapet for 2022 viser at Vellet fortsatt har god økonomi tross covid-19 og økende
priser. Overskuddeti 2022 var kr 2O7 280,-. Vi mottok kr 9 834- i strømstøtte fra Lotteri og
Stiftelsestilsynet. Dette er føn til fradrag på strømutgiftene.

Likviditeten er god og vi hadde kr 867 513,- i beholdning pr 3t.t2.2O22. Saldoen på lånet
som ble tatt opp iforbindelse med bygging av SjØstua, var kr 2L233O,- ved årets slutt. Lånet
skal, basert på avtalt avdragsplan, være nedbetalt i løpet av 2O26. Rentesatsen er p.t. 6,8%.

På grunn av stor uro i det økonomiske markedet, er det fortsatt usikkerhet knyttet både til
leieinntekter og likviditetsbeholdning (bankinnskudd) som for en stor del består av forskudd
på leie. Styret vil derfor videreføre nøkternhet i bruk av penger også i 2023.

9. Årsregnskap

Årsregnskapet for 2O22 med revisjonsberetning er vedlagt. Regnskapet føres etter
kontantprinsippet. Styret foreslår at årets resultat på kr 2O7 28O,- overtøres til annen
egenkapital. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av
foreningens resultat, drift og balanse for 2022. Regnskapet er satt opp under forutsetning
om fortsatt drift og styret mener at grunnlaget for dette er til stede.
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Styret retter en stor tokk til olle som støtter Vellet med sitt medlemskop. En spesiell tokk til
olle de som leder og deltor i Vellets monge oktiviteter, Et inkluderende lokolmiljø kon bore
skopes og opprettholdes dersom beboerne engosjerer seg.

Husvik27. janu ar 2023
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