Protokoll fra Årsmøtet (Generalforsamlingen) i HLV 01.09.2021 kl 18.30
Kasserer Petter Buran i HLV tar ordet og setter dagsorden. Før han går gjennom
regnskap og aktiviteter ber han om 2 personer som kan signere protokollen.
Dette er Bjørn Lykseth, Dalslia 40, 1394 Nesbru og Gunnar Dahl, Langkroken 26 B,
1394 Nesbru. Ingar Koren, Sekretær oppnevnes som referent i Protokollen.
Tilstede fra HLV-styret i dag er:
Trond Øiseth, Formann, Petter Buran, Kasserer, Jorun Dahl Hatlebakk, Vara, Sandro
Padoin, Vara, Tore Hansen, Styremedlem, Berit Hovland, Webansvarlig, Ingar Koren,
Sekretær
Ikke tilstede i dag:
Lasse Steen, Veisjef, Harald Ødemark, Styremedlem, Gregers Kure, Vara
Årsberetningen HL Vel inkl regnskap
Petter går gjennom Årsberetningen i tråd med presentasjonen gjort i Velment nr 2 som er distribuert til samtlige beboere i vellet. Her finnes en detaljert oversikt.
Covid 19 har satt sitt preg på året 2020. Derfor ble både Ruskenaksjonen og Nyttårsfesten på Holmenskjæret droppet. Styret hadde derfor ikke disse store kostnadene,
noe som førte til at overskuddet i Vellet ble kunstig stort dette året.
Ingen kommentarer til regnskapet blant de fremmøtte.
Regnskap/budsjett skal iflg regelverket godkjennes av 2 revisorer - noe som
innebærer såkalt etterrevisjon. Regnskapet for 2020 ble kun revidert av en av
revisorene, og styret vil følge opp slik at man får en etterrevisjon fra begge. Dersom
man ikke får kontakt med siste revisor, utnevnes ny av styret.
Medlemsavgift
Avgiften i 2021 er fortsatt kr 300 pr husstand. Fortsatt kr 150 for leietakere.
Honorar til styret
Ingen endringer – opprettholdes.
Holmen og Landøen Vel - Veilaget
Årsmøtet oppfordrer styret til et noe mer aktivt forhold til de enkelte velveier og de
ansvarlige for den enkelte velvei, både for å få bedre oversikt over mulig
vedlikeholdsbehov, og for å ha bedre dialog med oppsittere til velveiene.

Nytt for år 2021 er at det årlige tilskuddet fra Asker Kommune til veivedlikehold – ca
kr 40 000 - utgår. Dette skyldes at Asker Kommune nå har blitt så stor at kommunen
ikke klarer å påta seg alle tidligere veivedlikeholdsforpliktelser knyttet til private
velveier. Vi kan alternativt søke om tilskudd via Velforbundet, for ikke at dette skal
være uprøvd.
Temaet Kommunal overtakelse av Velveiene er evigvarende. Metodikk for
gjennomslag i kommunen etterlyses.
Valgkomiteen
Valgkomiteens formann etterlyser større engasjement fra styret og øvrige
medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen fungerer ikke optimalt i dag, og formann
ønsker en endret sammensetning av denne. Styret følger opp saken, og fremmer
forslag til nye medlemmer av valgkomiteen.
Valg
Til styre for 2021/2022 velges:
Trond Øiseth, formann
Tore Hansen, Styremedlem
Lasse Steen, Veisjef
Ingar Koren, Sekretær
Petter Buran, Kasserer
Berit Hovland, Webansvarlig

Varamenn/-kvinner:
Sandro Padoin
Jorun Dahl Hatlebakk
Gregers Kure
Revisorer:
Øystein Fjeldstad
Lasse Høilund
Valgkomite:
Kåre Kurås
Øystein Fjellstad

Arkivskapet til HLV i fjellet ved Holmenhallen
Styret etterser arkivskapet og fysisk materiale som kan ha historisk interesse for
HLV.
Tilgang til Protokoll Årsmøte/Generalforsamling på Websidene til HLV
Protokoller fra Årmøtet ønskes oppdatert på HLV sine hjemmesider.
Styret tar dette til etterretning.

Saker til behandling i perioden fra forrige Årsmøte til nå:
Saker til behandling i perioden kan best illustreres slik det ble gjort i møte med
ordfører Lene Conradi og leder av Plan og Bygg Håvard Vestgren mandag 23.
august:
Landøyveien 5
Dette har vært en svært omfattende aksjon som vi har lagt ned mye arbeid i for å
bremse. Vi i HLV understreker at vi ikke er imot et utbyggingsprosjekt på
eiendommen, men vi reagerer på at dimensjoneringen ikke står i stil til de krav
Kommunen selv har satt i sine planer for området. Dette går på bebygd boareal,
høyder, siktlinjer samt manglende respekt for byggeforbud i strandsone, infrastruktur,
rekkefølgekrav etc. Vi har fortsatt ikke fått svar på alle spørsmålene vi hadde i våre 2
møter med kommunal administrasjon. Vi har hatt mange gode møter med politikere i
Asker Kommune for en helhetlig gjennomgang. Etter å ha påpekt saksbehandlerfeil,
har byggesaken blitt behandlet i Plan og Bygg 2 ganger – etter at vi påklaget 1.
vedtak. Saken er nå klar for politisk vedtak i Kommunestyret. Her føler vi at vi nå ikke
kan gjøre mer.
Kyststien
Lene Conradi likte vårt forslag til Kyststi langs Landøyveien – i det hun var tydelig på
at det ikke var ønskelig med ekspropriasjon eller andre tiltak på de private
eiendommene.
Utfylling av Holmen Slipp
Utfyllingsplanene er basert på Kommunedelplanen fra 2013 som inkluderer utfylling i
sjøen for å øke arealet på Holmen slipp. Dette på bekostning av det sårbare miljøet i
Oslofjorden og utløpet av Neselva. HLVs standpunkt er at utfyllingen skal fjernes fra
kartet i Kommuneplanens arealdel og der det er mulig å reversere tidlige utfyllinger –
samt fjerne den delen av spuntveggen som går videre ut i sjøen – og deler bukta i 2.
En truet Oslofjord
Vår vakre kyst er truet av dårlig vannkvalitet. NIVA rapporterer altfor mye nitrater i
vannet, noe som fører til algevekst – og igjen – til at fisk ikke får i seg den næringen
som trengs. Hva HLV kan gjøre med dette, har ingen svar på i dag. Men
problemstillingen bør tas opp nå – for at vi kan skape et allment engasjement for
saken. Kanskje kan dette engasjere yngre krefter i vårt vel som har
kompetanse/nettverk innen journalistikk/medier.
Asker skal urbaniseres
At Asker skal urbaniseres er helt klart en føring fra politikerne i Asker Kommune.
Slemmestad er i sterk utvikling. Holmen/Nesbru har nå blitt en stor anleggsplass med
mange planer for fremtiden. Hva vil vi akseptere – hva kan vi akseptere?
Dato: 07.09.2021

