Fjellstrand 21.10.2021

Årsberetning for veilaget
Innledning:
Årsberetningen er for perioden 20.04.2020 til 23.11.2021

Styrets virksomhet i perioden:
På grunn av pandemien har det av naturlige årsaker vært usedvanlig lite aktivitet i
Veilaget i perioden. Styret har i perioden hatt sporadisk 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.
Vårdugnad måtte utsettes på bakgrunn av nevnte pandemi og
vedlkikjeholdet av veien har derfor vært satt bort til Samuel Miniprosjekt i
perioden. Det blir muligvis en "minidugnad" i slutten av oktober eller
begynnelsen av November, men også for høst-tiltakene er det bestilt
entreprenør.
Veilagets økonomi:
Veilaget har en egen konto med nettbank som forvaltes av lagets kasserer.
Regnskapet for kalenderåret 2020 er ferdig revidert av Falkenberg regnskap AS, og
vil deles ut i papirform på årsmøtet. Regnskapet vil publiseres på veilagets nettsider
sammen med innkalling til årsmøtet, sammen med øvrige saksdokumenter. Ved
utgangen av 2020 hadde laget 220 799,- i positiv egenkapital og generte et
overskudd på 40 217.- for regnskapsåret. Veilaget har ikke gjeld.
Utførte arbeider, tiltak, dugnader og annet:
Det er i perioden tilført og planert ut 5 lass med subus i hele veibanen. Dette ble
levert av Franzefoss og er tiltak som bør videreføres i kommende år. Tilføring av
masser vil på sikt heve og stabilisere veibanen.
Det er også blitt leid inn minigraver og hoppetusse hvor to av styremedlemmene fikk
jevnet ut veibanen ifm. mye nedbør og mangel på dugnadsarbeide på vårparten .
Det er videre gjort en betydelig oppgradering av bakken på vestsiden ned mot
riksveien da deler av bakken "rant ut" ifm. vårløsningen. Det er også lagt ny
drenering tvers over veien i toppen av bakken og satt inn en ny kum ovenfor
innkjørsel i Seterveien 49.

Postadresse. Kontaktinfo, styreleder:
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og
Torsbakken c/o: Kjetil Rygh
Seterveien 49, 1458 Fjellstrand
Mobiltelefon: 911 82 813
e-post: kjetil@nesoddentkd.no

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

http://veilaget.no
kontonummer: 5083.06.76004

Styret 2020/2021
Styret har i perioden bestått av;
- Kjetil Rygh (styreleder)
- Asbjørn Johannesen (kasserer)
- Silje Borknes (styremedlem)
- Erik Hokholdt (styremedlem)
- Terje Tjeldnes (vara). Terje har fratrådt i løpet av perioden.
Asbjørn Johannessen, Silje Borknes, og Kjetil Rygh er på valg. Kandidater som kan
tenke seg å stille til valg blir oppfordret til å melde sin interesse til valgkomiteen
(post@veilaget.no) eller ved fremmøte på årsmøtet.

For styret, Kjetil Rygh – styreleder

e-post: kjetil@nesoddentkd.no

Postadresse. Kontaktinfo, styreleder:
Veilaget for Seterveien, Skanseveien og Torsbakken
c/o: Erik Hokholt
Seterveien 49, 1458 Fjellstrand
Mobiltelefon: 911 82 813

administrasjon:

post@veilaget.no
http://veilaget.no
e-post:

kontonummer: 5083.06.76004

