
HVITSTEN VEL

STYRETS BERETNING FOR 2016 .2017

Det har i perioden 26.05 2016 til 24.05 2017 vert avholdt 11 styremoter, og 1 allmste.
Hvitsten Vel hadde pr. 31 .122016 ,210 medlemmer og innbetalt kontigent var kr.
Det har vart en nedgang pa antall medlemmer 10 stk fra 31.12.2015 .

STYRET OG UNDERLIGGENDE KOMITEER HAR 
' 

201612017 VERT:

Styret: Webansvarlig: GrendehuVutleie:
Linda Rasmussen Jon Asdal Mona Underberg
Dag Johansen Tor Borg
Anniken lsaksen
Aksel Strsm 17 Mai komite: Valgkomite:
Axel Heyl Pia Borg Elisabeth Kleven
Camilla Andersen Mona Underberg Gard Johansen
Varamedlemmer: Lars Brenna
Stine Bsrresen Gard Johansen
Christian Jakobsons Eli Strugstad

Festkomite:
Bryggekomite: Jon Lundell
Ole Petter Berg Kinokomite: Bente Hagen
Peter Low Dag Johansen Froydis M Fiellstad
Morten Karlsen Ronald Christiansen

Simen Strugstad HMS;
Biarn Lindgren Lasse Lsw

Styret har den gleden av A fortelle at vi ogsA i6r har gitt med et overskudd.Dette
takket vare PubrVaffel drift pA Sjoboden.
Det har iAr ikke vert giort store innvesteringer, og heller ikke store reperasjoner.

Driftsresultatet for Hvitsten Vel totale inntekter i 2016 var pA 809.477,- og de totale
driftskostnadene var pi 723.482-.Leie av Sjoboden var pA2+ O00,-Driftsresultatet
for Hvitsten Vel aktiviteter i 2016 har et overskudd pA 85 995,-

Hvitsten Vel er registrert i Grasrotandelen til Norsk Tipping.Dette kommer Hvitsten
Veltillgode, da vAre medlemmer onsker A ststte oss nAr de tipper.Oppi
organisasjonsnr. hos tippekommisjonaren.

Organisasjonsnr: 985 627 894

Bidraget a 2016 var: 15 235,-



GRENDEHUSET:
Leieinntekter for Grendehuset var i 2016 kr:l38 449,-.. Dette fordeler
seg slik: Utleie Festsalen: 64 950,-

Utleie Barnehage:73 499,-

KINODRIFT:
Driften av kinoen har vert sponset av Bonheur ASA med 10.000,-.
Kinoen har pr.31 .12-2016 et overskudd pA 4426,-

FESTKOMITEEN:Det ble iAr ikke arrangert vinterfest pga for fA tilmeldte.
Styrets oppfordring er i delta pi neste Ars vinterfest i 2018.

17MAI KOMITE:

Det har blitt en tradisjon med rsmmegrot og Trommekorps som avslutter med
honnsr.Det ble et flott arrangement pA dagen med mange flotte taler fra mange av
Hvitsten's barn.

SJOBODEN:

Driften av Sioboden ga et meget godt overskudd for Hvitsten Vel, bide med
Vaffelsalg of Pub.Velet takker for en fantastisk innsats av mange frivillige for at
dette lar seg giore.Slaboden har blitt et treffsted for alle her i Hvitsten,bAde hyttefolk
og fastboende.

Hvitsten Vel har iAr betalt leie av Sjoboden til Fredrik Olsen pAZ+ 000,-.
Hvitsten Vel betalte 18 000,-( dette er halv leie for Seilforeningen ,etter kontrakten
med Fredrik Olsen ).
Hvitsten Vel hadde inntekter pi bitplasser for 73 950,-

DIVERSE:

Hvitsten Vel og Menighetsridet har ogsA iAr hatt et godt samarbeid.Vi har arrangert
tenning av julegran fsrste sondag i advent .Det ble servert 9lagg, brus, og
julenissen kom.
Juletrefest ble det ogsA iAr. Denne ble arrangert 8 januar med barn fra barnehagen
og resten av Hvitsten.
Dugnad ble arrangert sammen med Seilforeningen den 14 mai, hvor det ble servert
polser og noe A drikke til oppmotte.

Styret i Hvitsten Vel ville ogsi iAr sette pris pi alle som har stilt opp i komiteer,og
innviterte til julebord i desember.
Vi har meldt oss in i Vellens Fellesorganisasjon, nie som gjor det til en ekstra
skonomisk forsikring til alle som sitter i Styret.
Det har blitt sendt inn ssknad om benker til Hvitsten, som ble foreslAtt pA allmote.
Det har vart et tett samarbeid med kommunen om en ny kommuneplan for friluftsliv
i kommunen..



Vi har ogsA kommet til enighet med kommunen om sikring av Strandveien
(Molarsvlngen) , om at det skal settes opp rekkverk her ilopet av viren/sommeren
2017.

Hvitsten 24.05-2017

Styreleder, Linda Rasmussen


