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Verket og Bogen Vel - Årsrapport 2020/2021 

Styret har i år bestått av følgende medlemmer: Solveig Pfeiffer (leder), Jens Brosø (sekretær og 
webansvarlig), Knut Tønnesen (kasserer), Jørn Østern (Styremedlem), Signe Martinsen 
(styremedlem), Torill Lislerud (vara), Arne Lislerud (vara) 

Styret er konstituert slik: 

Leder                                                    Solveig Pfeiffer                       

Sekretær og Webansvarlig               Jens Brosø                               

Kasserer                                               Knut Tønnesen                       

Styremedlem                                      Signe Martinsen                     

Styremedlem                                      Jørn Østern                             

Vara                                                      Torill Lislerud                          

Vara                                                      Arne Lislerud                           

Siden forrige Årsmøte er det blitt avholdt 7 styremøter. 

Revisor                                                 Anne Berit Friberg 

Valgkomite                                          Arne Lislerud, Fred Eek og Rolf Edvartsen          

Ansvarlig for utleie                            Runi Rogers       

Huskomiteen                                      Arne Lislerud, Otto Blichfeldt og Trond Evjen                                               

Utleie og drift av Fjordhuset 

Det har vært et stille år grunnet Covid-restriksjoner. Fjordhuset har vært leid ut 3 ganger siden 
forrige årsmøte. 

Utenom utleie er huset kun brukt til styremøter. 

Huskomiteen har gjennomført dugnadsarbeid på huset. Primært på uteområdet. 

Badebøyene 

Igjen kan vi takke Anne Berit Friberg og Trond Evjen for utsetting og innhenting av badebøyene på 
Verket sommeren 2020 og 2021. 

Dugnad 

Lørdag 12.06 ble det arrangert dugnad på stranden. 1 container ble fylt til randen av ivrige 
strandryddere. Søppelet som ble samlet i sekker utenom ble hentet av FjordenRen. Evalueringen i 
etterkant fastslo at dugnaden i år var for sen for de aller fleste. Mye av stranden var allerede 
ryddet og mye ble kjørt bort privat i ukene før fellesdugnad. Enighet om at stranddugnaden må 
legges tidligere. Helst i april/mai. 

Mini lukedugnad rundt Fjordhuset før utleie i juli. 
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Aktiviteter i og utenom Fjordhuset 

Grunnet Covid-restriksjoner har vi ikke kunnet ha ønsket sosial aktivitet på huset.  

Turgruppe hver uke 

Turgruppen har også dette året vært aktive       

Vaskern 

Etter kommunens befaring tidligere i år har det skjedd mye på uteområdet. Volleyball-banen er 
oppgradert, og det er gjort en betydelig og god jobb med området rundt. Asker Kommune har 
forespeilet oss at benker, fotballmål og søppeldunker vil komme i høst. 

Toalettet har vært i drift. 

Grunnet en misforståelse vedr renhold ble den regelmessige vasken av toalettet først påbegynt i 
august. Dette beklages på det sterkeste.  

Fellesområdet 

Etter at skiltene som var der forsvant, er det nå blitt satt opp nye av Asker Kommune. Det er også 
blitt satt ut en benk der og stativ til kommende søppelkasser. 

Orografen 

Orografen er godt besøkt av lokale og andre. 

Økonomi 

Vellets inntekter kommer fra medlemskontingenten, grasrotandeler fra Norsk Tipping, utleie av 
Fjordhuset samt MVA-kompensasjon via Vellenes fellesorganisasjon. 

Vellets økonomi er fortsatt ikke så god som den burde være mht det økonomiske ansvaret for 
Fjordhuset.  

Det er bestilt inn lydplater som skal bedre akustikken i salen. Disse vil komme på plass høsten 
2021. Vi håper at denne oppgraderingen vil øke lysten til å leie lokalet og dermed bedre husets 
økonomi. 

 

Solveig Pfeiffer 

leder 

 

http://www.verketogbogenvel.com/
mailto:fjordhuset26@gmail.com

