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         Fagerstrand, 08.02.2018  

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2018 

Fagerstrand Vel avholder sitt årsmøte og ekstraordinært årsmøte:  

Torsdag 8. Mars 2018 -  KL. 19.00 og torsdag 22. Mars kl. 19  

Sted: Bakkeløkka skole, Fagerstrand 

Saksliste årsmøte:  

• Åpning og konstituering  
- valg av møteleder 
- valg av referent  
- valg av to medlemmer til underskriving av protokollen  

• Årsberetning 2017 (se beretningen på www.fagerstrandvel.no)  

• Regnskap 2017 
- revisorberetning 2017 

• Budsjett 2018 

 

Forslag til saker sendes til : styret@fagerstrandvel.no   

Budsjettforslag 2018 

Medlemskontingent eksisterende 60000   

Nye medlemmer 2018 25000   

Veilag 12000   

Båt 60000   

Sparebankstiftelsen 100000   

Inntekter 100 års jubileum 30000 Inngangspenger, loddsalg 

Andre inntekter 80000 Salg av laboratiorieutstyr og rydding av område for Cirkle K 

Sum inntekt 367000   

      

Vei 17000   

Båt 50000 Utbedring av en pilar på brygge 

100 års jubileum 100000   

Strand og miljø 75000 Tilrettelegging for rullestolbrukere ifm kiosk 

Stupetårn 283000 
Sparebankstiftelsen (100), Rosendahl (83), uttak fra velkonto 
(100) 

Sum utgift 525000   

      

Resultat -158000   

http://www.fagerstrandvel.no/
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• Innkomne forslag  
- Åpne opp for at alle som sogner til 1454 Fagerstrand kan bli medlem i velet.  Se egen 

utredning fra Langseth Advokatfirma DA på velets nettsider. Dette krever 2/3 flertall 
på to årsmøter.  

- 100 års jubileum for Fagerstrand Vel. Styret vil samarbeide med Fagerstranddagene 
og FIF som fyller 50 år. Tanken er å benytte riggen til Fagerstranddagene og leie inn 
et eller flere band. Det er fortsatt mange avklaringer som må gjøres, men styret ber 
om aksept for en kostnadsramme på NOK 100.000,- Det vil også være en inntektsside 
som avhenger av antall gjester og hvor mye vi kan ta betalt for inngang.  

- Stupetårn: Styret jobbet med ulike alternativer. Det er i hovedsak to ulike 
alternativer som er blitt vurdert: 

1) Støpe fundament videre utover fra dagens fundament til 

tilfredsstillende dybde oppnås, og deretter montere stupetårn. Dette 

har en kostnadsramme på ca. MNOK 1,1 

2) Kjøpe betonglekter som kobles sammen med eksisterende 

fundament med en langgang, og montere stupetårn på dette. Vi 

anslår at dette vil koste ca. NOK 550.000,- 

Begge alternativene er altfor kostbare til at velet i dag kan stå for det. Det er 
øremerket NOK 83.000,- i gave fra familien Rosendahl, samt NOK 100.000,- fra 
Sparebankstiftelsen DNB (ikke mottatt). Styrets plan er å be Sparebankstiftelsen om 
mer penger, innsamlingsaksjon fra Fagerstrand og Nesoddens beboere, samt fri til 
sponsorer fra lokalt næringsliv. I tillegg anbefaler vi årsmøte å godkjenne en ramme 
på [NOK 100.000,-?] som tas fra velets konto. 

- Frivillige til dugnadsarbeid: Det er små og store prosjekter som dukker opp i løpet av 
et år. Mesteparten av dette utføres i dag av styret. Styret ønsker en liste med 
frivillige som kan spørres ved behov. 

- Det som overstiger 6.000,- pr. båtplasseier på båtinnskuddskonto foreslås å kunne 
overføres til driftskonto til benyttelse for bryggeanlegget. Totalt 641*51=32.691,- 
 

• Valg. 
 
Følgende verv er på valg:  

• Leder strand for 2år 

• Leder båt for 2år 

• Sekretær for 2 år 

• Leder økonomi for 2 år 

• Revisor 1år 

• Valgkomite 1år 
 

Saksliste ekstraordinært årsmøte: 

• Åpne opp for at alle som sogner til 1454 Fagerstrand kan bli medlem i velet. 

 

Velkommen! 

Med hilsen Styret, Fagerstrand Vel   


