STYRETS BERETNING FOR 2010 – 2011
Det har i perioden 27.05.09 til 20.05.2010. vært avholdt 11 styremøter og 2 allmøter.
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. 31.12.2010. 223 betalende medlemmer, og innbetalt kontingent
var kr. 68.900.-. Det har vært en økning i antall medlemmer på 21 stk siden desember
2010.
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, Classic møbler og Mesterinteriør. Rabatten
gjelder ikke ved kjøp av tilbudsvarer.
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
Henning Kleven nestleder
Jon Asdal. kasserer
Børre Skiaker, sekretær
Henning Kleven, styremedlem
Jens Hvidsten, styremedlem
Linda Rasmussen,
styremedlem.
Roar Isaksen, styremedlem
Kjetil Andresen, varamedlem
Robert Busch, varamedlem
Grendehuskomiteen/Utleie
Trond Tuft
Jon Asdal
Lasse Løw (brannverneleder)

Kinokomiteen
Eddie Guse
Ronald
Christiansen
Informasjon og
WEB ansvarlig
Jon Asdal
Bryggekomitéen
Ole Petter Berg
Petter Løw
Rolf Syversen
Lars Brænna
Inge Lødøen
Bjørn Lindgren

17. Mai-komiteen
Rune Svenn Tressum
Mette Kristin Stensrud
Morten Hærnes
Heidi Anette Magnussen
Randi De Rey Scheel
Francisco Rey
Festkomiteen
Else Hauan
Sverre Skibenes
Simen Strugstad
Stian Løw
Anja Sørensen
Valgkomiteen
Lasse Løw
Svanhild Bergmo

Følgende prosjektgrupper er i virksomhet:
Prosjekt 1.
Kartlegge og utarbeide forslag på 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 byggekomité 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 2010 kr 403.772,- og de totale driftsutgiftene kr 282.423. Driftsresultatet for
Hvitsten vels aktiviteter i 2010 er et overskudd på kr 122.386.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 31.12.10 er kr 13.292,-. Det er 32 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
Hvitsten vel har bidratt med kr 3000,- til oppkjøring av skiløyper.
GRENDEHUSET
Leieinntekter for Grendehuset var i 2010 kr. 111.865,-. Disse fordeler seg på følgende:
Utleie av festsalen: kr. 54.050,Utleie til barnehagen: kr 57.815,Vedlikeholdsutgifter: 24.907,KINODRIFT
Aktiviteten med Kinodriften har i 2010 vært god, og driften har blitt sponset av følgende:
JI Bygg
Fred. Olsen
Sparebank 1

kr
kr.
kr

6.000
5.000
5.000

Kinodriften har vært sikret økonomisk som følge av tilskudd fra lokale sponsorer.

ANDERSBRYGGA - SMÅBÅTHAVNA
Bryggekomiteen har hatt dugnad og gjort vedlikehold på brygga. Kontingent: kr. 25.650,FESTKOMITEEN
Det ble avholdt sommerfest 26. juni og overskuddet kom godt med i Hvitsten vel sin
kasse.
Festkomiteen trenger mange hjelpende hender til dette arrangement. Har du mulighet til
å hjelpe til, gi da festkomiteen beskjed. Årets sommerfest blir lørdag 25. juni.
Sommeravslutning blir lørdag 27. august på Sjøboden for Hvitstens vel medlemmer.
Nyttårsfesten ble avhold på tradisjonelt vis i regi av Trond Tuft og hjelpere.
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.
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.. 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 som vanlig avholdt 2. januar i regi av Hvitsten Menighetsråd og Hvitsten
vel.
Hvitsten 26.5.2011.
Eddie Guse
Styreleder

