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STYRETS BERETNING FOR 2008 – 2009 
 
Det har i perioden 04.06.08 til 27.05.09. vært avholdt 10 styremøter og 3 allmøter.  Det 
har også vært avholdt møter med Teknisk sjef i Vestby Kommune vedrørende arbeider i 
forbindelse med VA arbeider i Hvitsten. Avklaringsmøter med Hafslund og Telenor 
vedrørende strømnett og bredbånd er gjennomført. Vår prosjektgruppe arbeider nå videre 
med saken.  
 

Hvitsten Vel hadde pr. 31.12.2008. 156 betalende medlemmer og innbetalt kontingent var  
kr. 39.755.-. Det har vært en nedgang i antall medlemmer på 10 stk siden desember 
2007. 

Hvitsten Vels styre har nå iverksatt tiltak for å få flere medlemmer til Velet og pr. dato har 
vi nå passert 200, og det kommer inn nye hver uke.  

Hvitsten Vel har inngått avtale med følgende firmaer om rabatt ved kjøp av varer for 
Hvitstens Vel medlemmer: Grøstad Bygg / Montér, Bohus Moss. Mesterinteriør AS. 
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 2008/9 hatt følgende sammensetning: 

 

 

Styret 
Eddy Kobbel. leder  
Oscar Hærnes, nestleder 
Per Wendelbo Røtvold kasserer 
Børre Skiaker, sekretær 
Jon Asdal, styremedlem 
Eddie Guse, styremedlem 
Jakob. R. Iversen, styremedlem 
 
Linda Rasmussen, varamedlem 
Henning Kleven, varamedlem 
 
Grendehuskomiteen/Utleie 
Tron Tuft 
Jon Asdal 
Eddie Guse 
Eddy Kobbel (brannverneleder) 
 
Bryggekomiteen 
Roger Karlsen 
Anders Harildstad 
Jakob Ruder Iversen 

Kinokomiteen 
Eddie Guse 
Ronald 
Christiansen 
Simen Strugstad 
 
 
 
 
 

17. Mai-komiteen 
Sverre Skibenes 
Børre Skiaker 
Pia Borg 
Christian Ustvedt 
Hanne. W. Carlsen 
Kjetil Andresen 
Øyvind Skui (ekstra) 
 
Festkomiteen  
Dag Johansen 
Marianne Johansen 
Dag Nielsen  
Ole Rognstad 
Else Hauan 
Magnus Hem delvis 
Anders Wilhelmsen  
  
 
Valgkomiteen 
Bjørn Skaug 
Bente Hagen 
 

 
 
Følgende prosjektgrupper er i virksomhet:  
 
Prosjekt 1 
Informasjonsskilt Velkommen til Hvitsten. 
 

Gruppen består av følgende personer: 
Jakob R. Iversen 
Håkon Nesheim 
Eddy Kobbel 

 
 
 
 



Prosjekt 2 
Kartlegge og utarbeide forslag på nytt strømfordelingsnett, nytt bredbånd og betal- 
TV, samt gate og veibelysning. I samarbeid med Hafslund, Telenor og Vestby 
Kommune.  
Informasjon om status fra Prosjektleder Werner Isaksen og Telenor etter årsmøtet! 
 
 

Gruppen består av følgende personer 
Werner Isaksen 
Eddie Guse 
Jakob Ruder Iversen 
Oscar Hærnes 
Eddy Kobbel 
 
 
Ronald Christiansen 
 
Inge Lødøen 
Terje Nordskaug 
Oscar Hærnes 
Eddy Kobbel 
Ingar Tuft 
Trond Tuft 
Trond Mælhum 
Jakob Ruder Iversen 
Bjørn Skui 
Jostein Berthelsen 

 
Prosjektleder 
Informasjon 
Prosjektgruppa 
Prosjektgruppa 
Prosjektgruppa 
 
Koordineringsansvar  
Strandvn fra Emmerstad – Bassenget 
 
Strandvn til Strandvn  
Strandveien 27 
Strandvn 26 til Torget 
                ” 
Gamlebakken 
Gamlebakken 
Fjordveien Leif Aasensvei 
Bryggeveien og Rammeveien 
Hvitsten veien 
Hvitsten Veien 
 

 
 
 
 
VELETS ØKONOMI 
 
Etter styrets oppfatning er Velets økonomi god. Driftsresultatet for Hvitsten Vels totale 
inntekter var i 2008 kr 323 507,00 og de totale driftsutgiftene kr.242.591,62. 
Driftsresultatet for Hvitsten Vels aktiviteter i 2008 er et overskudd på kr 81.723.95 mot et 
overskudd på kr.57.700 i 2007.  

Overskuddet beror på 2 saker overskudd fra sommerfesten 2008 samt innløsning av 
Hvitstens Vel andeler i Hvitsten Vannverk.  

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 når du tipper! Vårt organisasjonsnummer er: 985 627 894  
Bidrag pr 24.05.09 er kr 3694,-. Det 23 registrerte spiller. 
Vi håper du er villig til å støtte oss. Velet får 5 % av omsetning av spilleinntektene. 



GRENDEHUSET 

Leieinntekter for Grendehuset var i 2008 kr.126.327,00 Disse fordeler seg på følgende: 

Utleie av festsalen   kr 59.275.- 

Utleie til Barnehagen kr 67.052.-  

Utgifter/kostnader til innkjøp av nye bord og stoler ble finansiert på følgende måte: 

Sparebank 1 sponset oss med 38.000.-, resterende beløp på kr 10.000.- ble lagt til av 
Hvitsten Vel.  

 

Nytt kinolerret ble innkjøpt med elektrisk drift for kjøring opp/ned, kostnad ferdig montert 
ble kr 12.000.- 

Vedlikeholdsarbeider som er utført på Grendehuset inneværende år  

Utskifting av defekt varmtvannsbereder, oljing av gulv i sal er gjennomført, 2 utelyslamper 
er montert mot parkeringsplass, nødlysarmaturer er skiftet, montert 2 nye 
nødlysarmaturer etter pålegg/kontroll av brannvesen, nye lysarmaturer er montert over 
speil på toalettene, utskifting av defekt lysstoffarmatur på herretoalett, stikkontakt for  
kinomaskin, 16 amp, er montert. Dør mellom barnehage og garderobe er flyttet, dette på 
grunn av tilgang til El – tavle ved utleie av grendehuset. 

Maritime bilder vi fikk i gave fra ABB er rammet inn og hengt opp på veggen i festsalen. 

For å begrense muligheten for innbrudd har det blitt lagt 2 store steiner på veien ned til 
Grendehuset. Det er i tillegg boret inn øyebolter for fester til å sperre veien med låsbar 
kjetting.  

Vestby Kommune fikk montert fotballnett i begge ender av banen, noe som Hvitsten Vel 
har etterspurt i mange år.   

Det er også utført andre små reparasjonsarbeider på Grendehuset, blant annet sveising 
og reparasjon av sidetrapp ut fra festsal. 

KINODRIFT 

Aktiviteten med Kinodriften har i 2008 vært god og driften har blitt sponset av følgende: 
 
JI Bygg   kr     6.000 
Fred. Olsen   kr.    5.000 
Sparebank 1  kr  10.000 
Vestby kommune  kr    5.000 
 



 

Kinodriften har vært sikret økonomisk som følge av tilskudd fra lokale sponsorer. Antall 
besøkende var i 2008 289 personer på barneforestillingene og 223 på 
voksenforestillingene. Leie til Norsk bygdekino var på kr. 5 123,15. Kinokomiteen ønsker 
at flere møter opp på voksenforestillingene. Dette vil være med å sikre kinodriften. 

ANDERS BRYGGA - SMÅBÅTHAVNA 

Bryggekomiteen har vært i sving og nye stolper er banket ned og boltet fast. Resterende 
arbeid med gjennomløpskanal vil bli utført i løpet av 2009. 

FESTKOMITEEN 

Det ble avholdt sommerfest 28. juni. Vi var heldige med været i år i motsetning til i 2007 
da vi holdt på å regne bort. Inntekten ble på kr 51.000.-. Totalt ble inntekten fra 
festkomiteen i 2008 fra på kr 75.174,-. I dette beløpet ligger det kr 20.000.- som var et 
etterslep fra 2007. Dessverre ble nyårsfesten i 2009 avlyst på grunn av for liten 
deltagelse.  

Sommerfesten i år blir lørdag 27. juni. Festkomiteen trenger mange hjelpende hender til 
dette arrangement. Har du mulighet til å hjelpe til, gi da festkomiteen beskjed. 

17. mai-komiteen 

17. maikomiteen stod for et prikkfritt arrangement i år som tidligere. I tillegg hadde 
komiteen i år tatt sjøboden i brukt til morgen arrangementet kl 0.8.00. Det var dekket 
langbord på Andersbrygga med servering av kaffe og rømmegrøt! Slå den! 

Sjøboden 

Hvitsten Vel har nå fått låne sjøboden av Fred Olsen. Det vil der bli enkel servering av 
kaffe og vafler, mineralvann, is og plastinnpakket kaker/lefse, (Det er ikke snakk om 
kioskdrift, men til gjester på sjøbodens område) 

2 dugnader har blitt avholdt, den første ble brukt til å rydde/kaste gammel skitt, samt 
maling av dører og vinduer. Rekkverk rundt skiferplatting ute mot båthavn ble reparert og 
teak rekkverk ble slipt og satt inn med sealer. Seilduk (30 m) er blitt kjøpt inn og montert 
på rekkverk. Andre dugnad ble brukt til å støvsuge, samt vaske ned sjøboden fra topp til 
bunn. Innsatsen var imponerende begge ganger!  

Åpning av sjøboden for servering vil være lørdag 30. mai. Da vi trenger frivillige, ser vi 
gjerne at du gir ditt bidrag noen timer i sommer! 



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 i regi av 
Hvitsten Menighetsråd. Det var fakkeltog og salg av julenek, pølser, brus, gløgg og 
selvfølgelig kom julenissen med poser til barna.  

Juletrefesten ble som vanlig avholdt 11. januar i regi av Hvitsten Menighetsråd og 
Hvitsten Vel.  

 

Hvitsten, 27.05.2009. 

Styreleder 

 

Eddy Kobbel 

 

 

 

 
 
 


