Årsberetning Minnesund Vel 2014
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Forord
2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel.
Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret.
Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben, som har blitt et
populært sted for mange og besøke.
Av aktiviteter har vi i år hatt flere med stor oppslutning. St.hans
feiringa ble vellykket med mange oppmøtte. Historiekvelden med Kjersti
Solberg trakk mange lyttere.
Vi har også fått i gang Quiz men nå på Vestheim hos de trivelige
motorsykkelgutta i Pilgrims.
Tur-/arrangementskomiteen med mye hjelp fra styret har i år gjort en stor
jobb med Fløyta og gapahuken i Nabben.
Vi var heldig og fikk penger fra Gjensidigstiftelsen så vi kunne oppgradere
bord og benker i Fløyta.
Vi har også fått penger til en paviljong på nye Langset skole. Dette blir
spennende å følge med på.
Det er også i år blitt lagt ned mange dugnadstimer av komiteen og styret
til beste for Minnesunds innbyggere.
Vi takker alle for innsatsen.
Britt-Elin Stensmo
Leder
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Styremøter
Det har i løpet av 2014 blitt avholdt 8 styremøter og vi har notert 52 saksnumre i våre
referater.
I tillegg har det vært avholdt 2 møter i tur/arrangementskomiteen.

Medlemstall
Minnesund vel har i 2014 mottatt medlemskontingent fra 271 husstander. En gledelig
økning fra forrige år.
Økonomi
Minnesund Vel’s økonomi er fortsatt god til tross for ett lite underskudd i 2014.

Saker vi har jobbet med
Stensbydammen.
Demningen i Stensbydammen røke igjen tidlig på året. Vi skrev da til Kommunen og ga
beskjed om at vi ikke vil ha ansvar for badeplassen før alt er OK, og ny avtale er skrevet med
kommunen.
Demningen, og arealet rundt er ikke blitt utbedret, og vi har heller ikke hørt noe fra
kommunen.

Gjensidigestiftelsen
Minnesund vel søkte om midler fra Gjensidigestiftelsen, og fikk innvilget sin søknad om kr.
15000.- til vedlikehold av bord, og krakker på badeplassen i Nord-Fløyta.

Stensby meieri
I sommer fikk vi en gledelig økonomisk overralskelse da vi mottok en gave på kr. 17000.-i
forbindelse med avvikling av gamle Stensby Meieri. Pengene ble satt inn på vår bankkonto.

Gapahuk Nabben
Gapahuken i Nabben ble den største jobben for vellet i 2014. Noen 100 dugnadstimer ble
det, men resultatet ble meget bra. Kostnaden ble rundt 40000.-, men styret mener det er
vel anvendte penger.
Den offisielle åpning av gapahuken ble gjennomført 1/11-14.
Navnforslag resulterte i 3 innkomne forslag. Alle ville at den skulle hete ”Nabbehuken”.
Nabbehuken blir derfor navnet.
Det ble også kjøpt inn en utedo, og denne vil bli kjørt opp så snart snøen er borte.
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Langset Bru.
Vi fikk i 2014 henvendelse vedrørende ansvarsforhold for renhold, og brøyting av Langset
Bru. Vi kontaktet skolen og skolens FAU som bekreftet at de heller ikke var fornøyd med
vedlikeholdet. I følge skriftelig svar fra FAU ville de jobbe med denne saken, og den ble
derfor ansett som avsluttet for vår del.
Søknad om midler til Paviljong Langset skole
Vi ble i høst kontaktet av Langset skole som spurte om vellet kunne bistå i forbindelse med
planer/ønske om bygging av en paviljong ved Langset skole.
Minnesund Vel ønsket å bistå med dette, og vårt bidrag ble at vi søkte
Sparebankstiftelsen DNB om midler til bygging av en slik paviljong. Vi søkte om kr 330.000,
og fikk hele beløpet invilget.
Økonomisk kompensasjon til styret.
På ekstraordinært årsmøte den 1.april ble det godkjent at det skal ytes noe økonomisk
kompensasjon til følgende styremedlemmer: kr. 3000.- til leder, kr. 1000.- til sekretær, og
kr. 1000.- til kasserer.
Bedre gang/sykkelvel over Langset Bru.
På årsmøte 25. Februar kom det ønske om at Minnersund Vel skulle fortsette arbeidet med
bedre gang/sykkelvei over Langset bru. Det er dessverre ikke blitt tid til å jobbe med dette i
2014.
Vegnavn Ørbekk
Vi har på flere styremøter i 2014 hatt oppe saken vedrørende veinavn i Ørbekk. Flere
beboere ønsker å endre veinavet Holtevegen tilbake til Ørbekkvegen.
Siste utvikling i saken er ett svar fra Eidsvoll Kommune som påpeker at stedsnavnloven sier
at vi ikke har mulighet til å få dette endret tilbake til opprinnelig navn. Styret vil behandle
saken på nytt.

Enkelte andre saker som har vært behandlet på styremøter, og enkelte saker det vil bli
jobbet videre med i 2015:
Vannstand Nord-Fløyta
Veikroa vårt nye Velhus?
Utsikt fra Nabbentoppen.
Klage på hundehold
Fyringsanlegg Langset skole
Eidivanett nye strømmaster
Bygging av Minnesund Panorama
Bussholdeplass ved Holt RV177.
Veilys Holt/Habberstadvangen
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Aktiviteter
Dugnad i Nord-Fløyta.
20. mai hadde vi dugnad i Nord-Fløyta. Vi byttet bord, og benkeplater på alle bord. Det ble
raket, klippet gress, og ryddet. Nye søppelkasser ble også satt opp.

St. Hans feiring Nord-Fløyta.
St. Hansaften ble feiret på badeplassen i Nord-Fløyta. Det ble ett vellykket arrangement
med rundt 70-80 deltagere.
Nabbedagen.
Nabbedagen ble feiret 31.august. Dette ble også ett godt besøkt arrangement. Vi serverte
boller, saft, og kaffe, og litt godteri til barna. Det var underholdning ved Eidsvoll
Amatørteater.
Serveringen ble sponset i sin helhet av Kiwi Minnesund, og Statoil Minnesund. En stor takk til
disse.
Underholdningen ved Eidsvoll Amatørteater ble betalt av Eidsvoll Frivilligsentral.

Historiekveld.
Den 15. Oktober hadde vi historekveld på Dorrstua. Kjersti Solberg holdt foredrag om
bosettinger i Nabben , og industri langs Holtåa i gamle dager. Rundt 30 deltok.

Quiz
Quizen kom igang igjen i 2014 med 2 runder. 31. Oktober, og 28. November.
Dette har vært ett etterspurt arrangement og er godt besøkt.
Quizen ble flyttet fra Minne Gårdskafee til Vestheim da vi fikk billigere leie der.

Julegrantenning.
Det ble julegrantenning onsdag 3. Desember ved Kiwi.
Det ble tradisjonell feiring med kor, korps og poser til barna.

Gratiskonser Langset kirke
Det ble planlagt en gratiskonsert i Langset Kirke før jul. Pga tidspress ble dette arrangement
flyttet til 28. Feb. 2015.
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Verv og utvalg i 2014.
Leder

Britt E. Stensmo

Nestleder

Rigmor Nilsen

Sekretær

Ole Flesvig

Kasserer

Kjell Sandholt

Styremedlem

Ingunn H. Sørlie

Styremedlem

Eva Arntsen

Styremedlem

Hilde Gjestemoen

Planutvalget

(ingen møter gjennomført)

Leder

Britt E. Stensmo

Medlem

Rigmor Nilsen

Medlem

Per Ø. Aanum

Tur og Aktivitetskomite
Medlem

Sigfred Jensen

Medlem

Siv Fossum

Medlem

Birger Kristiansen

Medlem

Terje Kjølsvik

Medlem

Egil B. Nilsen

Medlem

Per H. Krogsæter

Medlem

Jens Tande

Medlem

Lars Chr. Svanholm
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Medlem

Hans Ivar Hoel

Medlem

Annar Nordhagen

Medlem

Bente Sandholt

Medlem

Gunner Ørbeck

Medlem

Per H. Hansen

Medlem

Bjørnar Vigstad

Valgkomite
Medlem

Ole G. Tansem

Medlem

Britt Halvorsen

Medlem

Arild Bjørnstad

Revisorer
Øyvind Stuldalen
Helge Jensen

Minnesund 13/2-15
Ole Flesvig
Sekretær
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