Årsberetning for veilaget

Fjellstrand 19.03.2019

Innledning:
Årsberetningen er for perioden 16.04.2018 til 19.03.2019
Styrets virksomhet i perioden:
Styret har i perioden avholdt to formelle styremøter. Styret har i perioden hatt tett
kontakt via e-post og telefon, og arbeidet i perioden har bestått av ordinær drift av
veier og stier, regnskapsførsel, dialog med entreprenører, dialog med revisor og
andre.
Styret har satt opp en foreløpig plan for møter og dugnader resten av året, dette for
å kunne varsle lengre tid i forveien, slik at det er lettere å planlegge for alle parter.
Vårdugnad 27. april med planleggingsmøte/styremøte 2. april.
Generalforsamling/årsmøte er satt til onsdag 23. mai.
Høstdugnad er satt til 21. sept. med styremøte siste uke i august / tidl. sept.
Styret har hørt rykter om at alle Nesoddens lysmaster igjen skal vedlikeholdes av
kommunen, og har satt alle planer om arbeid på veilagets lysanlegg på vent. Vi vil
likevel forsøke å få flyttet en kabel som henger svært lavt og utrygt, og evt flytte et
lysarmatur for å få bedre lys i krysset Seterveien/Torsbakken.
Veilagets økonomi:
Veilaget har en egen konto med nettbank som forvaltes av lagets kasserer.
Regnskapet for kalenderåret 2018 er for tiden under revisjon av Falkenberg regnskap
AS, og vil deles ut i papirform på årsmøtet. Regnskapet vil publiseres på veilagets
nettsider så snart det er revidert. Ved utgangen av 2018 hadde laget 157 495,- på
konto. Veilaget har ikke gjeld.
Utførte arbeider, tiltak, dugnader og annet:
Vi har i perioden hatt entreprenørtjenester fra Nesodden Torghandel, Samuel
Miniprosjekt AS og M L Hauge. Utover dette er det avholdt to vellykkede dugnader
der mange møtte opp og jobbet sammen over hele området. På høstdugnaden ble
det jobbet med å klargjøre veiene og grøfter for vinteren. At laget viser en god
dugnadsånd synes styret er meget positivt, da veiene i området krever kontinuerlig
vedlikehold.
Styret 2019/2020
Asbjørn Johannessen, Silje Borknes, Laura Gasule og Erik Hokholt er på valg.
Kandidater som kan tenke seg å stille til valg blir oppfordret til å melde sin interesse
på årsmøtet, eller i forkant til valgkomitèen (post@veilaget.no) eller styret forøvrig.
For styret, Erik Hokholt – styreleder
Postadresse. Kontaktinfo, styreleder:
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Erik Hokholt
Skanseveien 5, 1458 Fjellstrand
Mobiltelefon: 950 61 201
e-post: erik.hokholt@gmail.com
Classification: Open

administrasjon:
org.nr: 992 046 120
e-post: post@veilaget.no

http://veilaget.no
kontonummer: 5083.06.76004

