STYRETS BERETNING FOR 2012 – 2013
Det har i perioden 26.05.11 til 07.05.12. vært avholdt 11 styremøter og 1 allmøte.
I tillegg er det avholdt avklaringsmøter med Vestby kommune, Hafslund og Telenor i forbindelse
med nytt strømnett og bredbånd. Det er gjennomført 11 møter. Hvitstens vels prosjektgruppe
arbeider fortsatt med saken.
Hvitsten vel hadde pr. 31.12.2012 261 betalende medlemmer, og innbetalt kontingent var
kr.87.225.-. Det har vært en økning i antall medlemmer på 14 stk siden desember 2011.
Det er kjøpt inn 1 nytt telt som brukes til arrangementer i Hvitstens vels regi.
Hvitsten vel har inngått avtale med følgende firmaer om rabatt ved kjøp av varer for medlemmene:
Grøstad Bygg / Montér / Pepper`s Vestby og Mesterinteriør AS - Vestby
Rabattkort blir sendt ut til det enkelte medlem når medlemsavgiften til Hvitsten vel er betalt.
Styret og underliggende komiteer har i 2010/2011 hatt følgende sammensetning:
Styret
Eddie Guse leder
Linda Rasmussen nestleder
Børre Skiaker sekretær
Kine Næss kasserer
Styremedlemmer:
Jakob Ruder Iversen
Kjetil Brænd Andresen
Varamedlemmer:
Rune Tressum
Torgeir Wiik
Grendehuskomiteen/Utleie
Dag Johansen
Eddie Guse
Lasse Løw (brannverneleder)

Kinokomiteen
Eddie Guse
Ronald Christiansen
Dag Johansen
Simen Strugstad
Informasjon og WEBansvarlig
Kjetil Brænd Andresen
Bryggekomitéen
Ole Petter Berg
Peter Løw
Lars Brænna

17. Mai-komiteen
Rune Svenn Tressum
Mette Kristin Stensrud
Morten Hærnes
Heidi Anette Magnussen
Randi De Rey Scheel
Francisco Rey
Dag Johansen

Festkomiteen
Anja Sørensen
Dag Johansen
Sigrid Melkeraaen
Kerstin Knutsen
Svanhild Bergmo
Valgkomiteen
Kjersti Brænd Andresen
Jan Michael Hakvaag

Følgende prosjektgrupper er i virksomhet:
Prosjekt 1.
Nytt strømfordelingsnett, nytt bredbånd og betal- TV, samt gate og veibelysning. Dette i
samarbeid med Hafslund, Telenor og Vestby kommune.
Informasjon om status fra Prosjektleder Werner Isaksen på årsmøtet.
Prosjekt 2.
Ny bryggekomité som skal utrede muligheten for omregulering av “molo” i Hvitsten.

VELETS ØKONOMI
Etter styrets oppfatning er Velets økonomi god. Driftsresultatet for Hvitsten vels totale inntekter
var i 2012 kr.458.892,- og de totale driftsutgiftene kr.331.731,-. Driftsresultatet for Hvitsten vels
aktiviteter i 2012 er et overskudd på kr.127.161,-.
Hvitsten vel har registret seg i Grasrotandelen til Norsk Tipping. Vi håper våre medlemmer vil
støtte oss med å registrere seg med vårt organisasjonsnummer hos tippekommisjonæren.
Vårt organisasjonsnummer er: 985 627 894
Bidrag pr 31.12.12 er kr 14.059,-. Det er 34 registrerte spillere.
Vi håper du er villig til å støtte oss. Velet får 5 % av omsetning fra spilleinntektene.
Bidrag til annen virksomhet/aktivitet i Hvitsten
GRENDEHUSET
Leieinntekter for Grendehuset var i 2012 kr.113.369,-. Disse fordeler seg på følgende:
Utleie av festsalen:

kr. 41.500,-

Utleie til barnehagen:

kr. 71.869,-

Vedlikeholdsutgifter:

kr. 85.391,-

Nytt alarmsystem:

kr. 9.985,-

KINODRIFT
Aktiviteten med Kinodriften har i 2012 vært preget av godt fremmøte på barnefilmene, men lavt
besøkstall på voksenfilmene.
Bygdekinoen er nå digitalisert. Dette medfører at vi kan påvirke filmprogrammet.
Kinokomiteen ønsker innspill med forslag til filmer for voksne.
Kinoen har mottatt økonomisk støtte fra:
JI Bygg og Fred. Olsen AS

ANDERSBRYGGA - SMÅBÅTHAVNA
Kontingent: kr. 26.600,FESTKOMITEEN
Det ble avholdt sommerfest på stranda.
Festkomiteen trenger mange hjelpende hender til dette arrangement. Har du mulighet til å hjelpe
til, gi da festkomiteen beskjed. Årets sommerfest blir lørdag 23. juni.
Sommeravslutning blir lørdag 24. august på Sjøboden for Hvitstens vel medlemmer.
Nyttårsfesten ble arrangert 07.01.13 med 88 deltakere.
17. mai-komiteen.
17. maikomiteen stod for et prikkfritt arrangement i år som tidligere. Sjøboden ble tatt i brukt til
morgenarrangementet kl. 08.00. Det var servering av kaffe og rømmegrøt!
Sjøboden
Driften av sjøboden ga et pent bidrag til Hvitsten vel, dette takket være iherdig frivillig
innsats/dugnad fra Hvitstens innbyggere.
I tillegg var Sjøboden pub åpen hver onsdag i juni, juli og august. Etter ønske fra beboerne ble det
drevet pub frem til 01.10.13.
Hvitsten vel har også i år fått låne Sjøboden av Fred. Olsen. Det vil der bli enkel servering av kaffe
og vafler.
DIVERSE
Menighetsrådet og Hvitsten vel sendte også i år en blomsterhilsen i julen til alle som har fylt 70 år.
Arrangementet med tenning av julegrana på torget første søndag i advent var et samarbeid mellom
Hvitsten menighetsråd og frivillige deltakere. Det var fakkeltog og salg av pølser, brus, gløgg og
selvfølgelig kom julenissen med hest og vogn og delte ut poser til barna.
Juletrefesten ble avholdt 6. januar i regi av Hvitsten Menighetsråd og Hvitsten vel.
Hvitsten 24.04.2013.
Eddie Guse
Styreleder

