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Årsrapport 2015 -16 

Verket og Bogen Vel – Årsrapport 2015-2016   

  

Styret har bestått av følgende medlemmer frem til juni 2015: Kari Lem (styreleder), Torbjørn 
Hansen (nestleder), Knut Tønnessen (kasserer), Anne B. Eek (sekretær og webside), Rolf 
Stokker, Ivar Nygård. 

I juni 2015 trakk Kari Lem seg fra vervet som leder og styret konstituerte seg slik: 

Leder  Torbjørn Hansen   
Nestleder  Rolf Edvardsen   
Kasserer  Knut Tønnesen   
Sekretær  Anne Eek    
Styremedl. Rolf Stokker      
Styremedl. Ivar Nygård   

Revisor er Ragnar Berg. Valgkomiteen har bestått av Ivar Nygård, Rolf Edvardsen og Fred Eek. 

Ansvar for utleie: Runi Rogers.  

  

Siden forrige årsmøte 23. april 2015 og frem til utgangen av 2015 ble det gjennomført 4 
styremøter. 

Så langt i 2016 er det gjennomført 3 styremøter.     

Utleie og drift av Fjordhuset 

Fjordhuset har stor kapasitet for utleie. For å øke interessen for utleien slik at Fjordhuset kan 
brukes mer, tilbyr vi gunstige leiepriser, og styret håper fortsatt på at dette kan bidra til ytterligere 
økt aktivitet på Fjordhuset. Vi har også kjøpt et stort skilt som skal monteres på fronten av huset. 
Det vil også forhåpentligvis synliggjøre huset mer. 

Huskomiteen 

Arne Lislerud     

Rolf Edvardsen    

Otto Blichfeldt  

Thoralf Andersen                       

Huskomiteen har skiftet alle vinduer og malt det som trengtes.  Det elektriske anlegget har hatt 
ettersyn og måtte ha en oppgradering av elektriker.  
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Badebøyene 

En stor takk til Anne Berit Friberg og Trond Evjen for utsetting og innhenting av badebøyene på 
Verket sommeren 2015. 

  

Dugnad  

Dugnaden på stranden ble som i tidligere år vel gjennomført med godt oppmøte fra beboerne. 

Hurum kommune stilte med en tilhenger på Verket. I Bogen hadde vi frivillige beboere som stod 
for bortkjøringen til Follestad gjenvinningssentral, da Hurum kommune ikke gav noen hjelp. 

  

Aktiviteter i og utenom Fjordhuset 

Fest på Fjordhuset ble gjennomført 24 okt til selvkost. Vi serverte koldtbord og drikke tok man med 
selv. Ca 30 deltok og det ble mimring og prating om gamle dager og nye tider i Bogen og på 
Verket.  

Vi vil prøve å gjenta dette 11 juni i år.  

Vi har også jobbet med saker som mudring av renna, opprydding etter legging av kabler, 
etterbruksplanen til sandtaket, søppel i skogen, skilt med telting forbudt,  

Vi har kjøpt inn skilt med Fjordhuset og e-postadressen på, som skal skrues opp på veggen 
utenfor Fjordhuset. Kanskje det kan vekke litt interesse for huset.  

Turgruppe hver mandag formiddag 

Velet dro i januar 2015 i gang en turgruppe, som vandrer rundt omkring på Verket og i Bogen. 
Dette har blitt en populær aktivitet, som gir en god følelse av fellesskap, og samtidig er det 
helsebringende. Historiske innspill herfra får vi også, da vi har mange kunnskapsrike mennesker 
iblant oss. 

  

Rebusløp 

Kommer i år i april etter samme opplegg som før.                                                    

  

Avissalg hver søndag formiddag 

Verket og Bogen Vel retter en stor takk til Thoralf Andersen for pengestøtten Velet har mottatt fra 
hans private avissalg. 

Økonomi 
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Velets økonomi er god, men styret ønsker at Fjordhuset blir mer benyttet til utleie og andre 
arrangementer. Styret ønsker innspill for økt bruk av Fjordhuset. 

  

Velets inntekter kommer fra medlemskontingenten, tilskudd mottatt fra privatpersons salg av avis, 
grasrotandeler fra Norsk Tipping samt MVA kompensasjon via Vellenes Fellesorganisasjon. 

Verket og Bogen Vels styre håper at flest mulig vil støtte oss ved å registrere seg slik at flere 
grasrotandeler fra Norsk Tipping blir godskrevet Verket og Bogen Vel. 

  

Ved utgangen av 2015 hadde vi 63 betalende medlemmer mot 68 i 2014. 

  

Verket og Bogen Vel har som hovedoppgave å arbeide for et best mulig bomiljø for beboerne på 
Verket og i Bogen. Dette gjør vi gjennom et lokalt engasjement og håper flest mulig vil støtte opp 
om dette arbeidet til vårt felles beste. 

  

Verket og Bogen Vel, 31. mars 2016 

  

 Leder   
Torbjørn Hansen   
 
 
  

Nestleder   
Rolf Edvardsen 
  
 

Kasserer   

Knut Tønnesen 
  

Sekretær   

Anne Eek  
  

Styremedl.  

Rolf Stokker   

  

Styremedl.  

Ivar Nygård   
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