
Årsmøteprotokoll, Hvitsten Vel 24 Mai kl. 19.00 i 
Grendehuset i Hvitsten. 

 
 

Formann i Hvitsten Vel, Linda Rasmussen ønsket velkommen og åpnet 
årsmøtet. 

 
1) Godkjennelse av innkallelsen.  

 
Innkallelsen ble enstemmig godkjent.  

 
2) Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, og to medlemmer til å signere 

protokollen 
 
Ordstyrer: Eddie Kobbel  
Referent: Christian Jakobsons 
Tellekorps: Gard Johansen og Heidi Morka 
Signere Protokoll: Merete Berthelsen og Jon Asdal 

 
3) Gjennomgang av styrets beretning. 

 
Ref. Notat fra Linda Rasmussen.  

 
4) Regnskap 2016 

 
Balanseregnskap 2016 
Resultatregnskap 2016 
Revisors beretning 2016 

Av. Eddie Kobbel og Linda Rasmussen  
 

Kommentarer til regnskap fra Aksel Strøm  
Ref. Notat fra Aksel Strøm 

 
Styrets forslag:  

- Økning av medlemskontingent med kr. 100.  
Enstemmig Godkjent  

- Endring av Bolettes Legat 
Forslag fra Stine Børresen om at hun i samarbeid med styret 
arbeider mot å få frigjort midler til oppusning av kjøkken. Videre 
kommentarer: bruke pengene til samlingsplass til barn, videre 
støtte til kjøkken. Enstemmig godkjent at Stine jobber videre.  



 
 

Nytt styre sjekker skriftlige avtaler på rente og avdragsfritt lån.  
 
Regnskapet ble godkjent 

 
 
 

5) Innkommende Saker 
 

- Forslag om momsfradrag ved lukket salg:  
o Svar fra Aksel Strøm. Momsplikt over 140.000.- 
o Mulighet til å trekke utgifter.  
o Kun salg til selvkost ved lukket salg.  
o Styret utreder videre og ønsker å drive momspliktig.  

 
- Vurdere egen:  

komite for vedlikehold av grendehus 
komite for drift av pub og vaffelsalg  
Styret positivt 

 
- Skifte av Bank fra DNB til Sparebank1:  

o Ikke årsmøtesak, styret tar opp saken i neste styremøte.  
 

  
 

6) Valg av Styremedlemmer til Hvitsten Vel og Bolette Olsen og Skipsreder 
Fred Olsens Legater i Hvitsten Vel.  
 
Elisabeth Kleven presenterer på vegne av valgkomiteen: 

Kommentarer rundt 17 mai, ønske om å velge medlemmer ikke 
vedtatt. Styret tar opp saken ved neste møte.  

 
Styremedlemmer:  
Anne Brænna, leder 
Aksel Strøm , nestleder 
Per Skovly, kasserer 
Aina Payne, sekretær 
Camilla Andersen, styremedlem 
Axel Heyl, styremedlem 
Varamedlemmer:  
Christian Jakobsons  



 
Revisorer:  
Anniken Isaksen  
Werner Isaksen 
Valgkomite:  
Elisabeth Kleven  
Gard Johansen  
 

Alle Enstemmig Valgt – uten motkandidater 
 

7) Diverse Informasjon / Diskusjon  
 

Puben åpner 9 Juni  
 
Vi trenger medlemmer til å selge kaffe og vafler.  
 
Sverre Skibenes informerer om positiv utvikling, økonomisk fremgang, og 
utvidede muligheter i Hvitsten Seilforening.  
 
Vi trenger mer aktiv rekruttering av nye medlemmer og medlemmer som 
kan ta verv.  
 
Oppussing og vedlikehold av Grendehuset, utvendig.  

- Forsamlingen vedtar enstemmig at styret kan ta avgjørelsen.  
 
Informasjon om Vipps - Linda Rasmussen.  
 
Renovering av lekeplass, park Fred Olsen (HMS/Sikkerhet) – Linda 
Rasmussen.  
 
Digitalisering, ønske om email adresse fra medlemmer – Linda 
Rasmussen.  
 
Regnskap, Drøbak Regnskap vil ikke yte tjenester til Hvitsten Vel. Ny lokal 
regnskapsfører Helge Alm, mer arbeid for styret samt noen medlemmer.  
 
Styret, samt flere medlemmer ønsker mer gemyttlig oppførsel på sosiale 
medier, telefon/sms, email etc.  
 
Utdeling av blomster og gaver til styremedlemmer / varamedlemmer 
som ikke stiller videre.  
 



Informasjon om oppgradering av høyspentanlegget i Hvitsten, Hafslund.  
- Bygging av renseanlegg, også områder utenfor sentrum vil 

berøres.  
 
 
Spørsmål:  

 
- Stolper i Strandveien, kommer de ned?  

 
- Parkeringsplassen – Ikke årsmøte/velsak.  

Kommunen har ikke fulgt opp avtaler.  
 

- Trekkerør, Fiber/Hafslund, bruk av trekkerør.  
o Styret tar saken videre med aktive medlemmer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


