Årsberetning for Holmen og Landøen Vels Veilag 2011.
1. Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2011
Formann:
Styremedlemmer:

Olav Marius Øyehaug
Sandro Pandoin
Petter Hesselroth
Ole Christian Lappen
Tore Hansen
Trond Svensen
Berit Hovland

Varamedlemmer:

Unni Øiseth
Øystein Fjeldstad
Knut-Frode Lid

Styret konstituerer seg selv, og i 2011 har Petter Hesselroth fungert som veisjef, Berit
Hovland som sekretær og Trond Svensen som kasserer. Det har vært holdt 12 felles
styremøter med Holmen og Landøen Vel
2. Medlemsoppslutning
Alle velveiene i Holmen og Landøen Vels område utgjør etter vegloven lokale veilag, som
igjen er tilsluttet Holmen og Landøen Vels Veilag (HLVV) etter beslutninger i den enkelte
vei. Alle som er oppsittere til velveiene er pliktige medlemmer i veilaget og HLVV.
HLVV har nå 181 medlemmer. Reduksjonen i antall medlemmer skyldes veier som er
utgått av veilaget, enten ved kommunal overtakelse, eller som følge av eksklusjon
(manglende innbetaling og purring på dette gjennom flere år).
3. Virksomhet
Veilagets hovedformål er å ”sørge for at veiene er i forsvarlig og brukbar stand, bl.a. ved å
sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene”.
I den forbindelse har styret deltatt i møter med Asker Kommune og Asker Velforbund, og
dessuten assistert velveier i forbindelse med gjennomføring av nødvendige tiltak.
Når det gjelder den daglige drift har Østmoen Snøservice også i 2011 gjennomført
snøbrøyting og strøtjenester. Styret har vært fornøyd med arbeidet og det har vært lite
klager. Sand til strøkasser i velveier, og sandstrøing, betales etter regning for hver tilkalt
tjeneste. Vi oppfordrer oppsitterne selv til å være mer aktive i bruken av strøkassene.
På forsommeren ble alle velveier maskinelt kostet. For øvrig har det ikke vært foretatt
nevneverdig sommervedlikehold i 2001

Når det gjelder arbeidet med kommunal overtakelse har ingen velveier søkt om dette i
2011. Styret stiller seg positive til slike søknader men det påpekes at dette krever et lokalt
engasjement i den aktuelle velvei.
Etter manglende innbetaling i Hvalsbakken over flere år har styret valgt å ekskludere
Hvalsbakken fra Veilaget. Det har tidligere vært gjennomført rettsmegling i vellets favør,
men til tross for dette har uenigheten fortsatt. Det ble også i år gjort forsøk på megling
med de lokale krefter i Hvalsbakken uten at vi kom til enighet. Vi har derfor valgt å
ekskludere Hvalsbakken fra HLVV.

4. Økonomi/regnskap
Regnskapet føres etter kontantprinsippet.
Veilaget har fått utført vedlikeholdsarbeidene innenfor budsjett-rammene og har ved årets
slutt kr 275.271,- i bank etter at 2011 ga et bidrag på kr 33.592,Budsjett 2012.
Budsjettet fremgår av dokumentasjonen. Det er ingen spesielle kommentarer. Men
bankbeholdningen er såpas robust at styret innstiller på å redusere medlemskontigenten for
2012 fra kr 600,- til kr 500,- noe som er budsjettert å gi et resultat tilnærmet lik null for
året.

Styret i Holmen og Landøen Vel 2011
Styret per i dag:
Styreleder, varamedlemmer, valgkomitemedlemmer og revisorer velges for ett år, mens
styremedlemmer ellers velges for to år (tre hver periode).
Styreleder
Styremedlemmer

Olav Marius Øyehaug
Ole Christian Lappen
Tore Hansen
Sandro Padoin
Petter Hesselroth

På valg
På valg
På valg
På valg
På valg

Varamenn

Revisorer

Trond Svensen
Berit Hovland

1 år igjen
1 år igjen

Unni Øiseth
Knut Frode Lid
Øystein Fjeldstad/
Lasse Steen

På valg
På valg

Anne Holmen
Jon Hønsi

På valg
På valg

Kåre Kurås
Jan Yngvar Øhrn
Karl Bønnhoff

På valg
På valg
På valg

På valg

Valgkomité

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2012
Formann
Styremedlemmer

Olav Marius Øyehaug
Sissel Hvam Lahell
Tore Hansen
Sandro Padoin
Petter Hesselroth
Trond Svensen
Berit Hovland

1 år
1 år (ny)
2 år
2 år
2 år
(1 år igjen av perioden)
(1 år igjen av perioden)

Varamenn

Unni Øiseth
Ole Christian Lappen
Lasse Steen
Knut Frode Lid

1 år
1 år
1 år (ny)
1 år

Revisorer

Anne Holmen
Jon Hønsi

1 år
1 år

Valgkomite

Jan Yngvar Øhrn
Kåre Kurås
Karl Bønnhoff

1 år
1 år
1 år

