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Verket og Bogen Vel – Årsrapport 2018 / 2019 

 Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:  

Anne B. Eek, Trond Evjen, Roger Gundersen, Espen Johnsrud, Unni Mortensen og  

Norunn Bævre og Kåre Brosø 

Styret konstituerte seg slik: 

Anne B. Eek    leder, sekretær og webansvarlig 

Unni Mortensen  kasserer  

Espen Johnsrud  styremedlem 

Trond Evjen   styremedlem 

Roger Gundersen  styremedlem 

Norunn Bævre  varamedlem 

Kåre Brosø    varamedlem 

Linn Frida Karlson   revisor  

Valgkomite:    Arne Lislerud, Rolf Edvardsen og Fred Eek. 

Ansvar for utleie:   Runi Rogers.  

 

Fra forrige årsmøte har det blitt avholdt 6 styremøter. 

    

Utleie og drift av Fjordhuset 

1. Fjordhuset har vært utleid med 12 ganger i 2018 og 1 gang det lille møterommet nede.  
2. Kjøkkenet nede er leid ut frem til sommeren 2019 for kr. 5000 
3. Svelviksand og Buskerud betong har bidratt med kr. 10.000 hver, hovedsakelig til 

Fjordhuset. 

Huset har blitt brukt til informasjonsmøter for Orografen, til våre styremøter og til et selskap for 
befolkningen med foredrag av Lisbeth Friberg.  

Huskomiteen 

Arne Lislerud, Rolf Edvardsen, Otto Blichfeldt og Svend Thygesen                

Huskomiteen har gjennomført dugnadsarbeid på huset.  

Badebøyene 

Igjen en stor takk til Anne Berit Friberg og Trond Evjen for utsetting og innhenting av badebøyene 
på Verket sommeren 2018 
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Dugnad 

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

Det ble ryddet store menger med drivved og plast. Det ble også ryddet i trærne rundt toalettet og 
ved bordene. Det ble fjernet mye rosa rugosa.  

I år ble det ingen St. Hans feiring grunnet bålforbud.  

Det resulterte i at bålet som var bygget spredte seg på stranda under høststormen. 

Hurum kommune hadde 2 containere på Vaskern  og 1 på Verket. 

Aktiviteter i og utenom Fjordhuset 

Turgruppe en gang pr uke.

Turgruppa er i full sving, med mange spennende turmål. 

Toalettet på Vaskern 

Har vært i drift og blitt regelmessig vasket.  

Det er montert en kran på toalettet slik av vi kan koble til en høytrykkspyler. 

Vi har vært i dialog med Kaspar Gamman i Hurum eiendomsselskap ang. kompensasjon for  
vaskingen av toalettet og skjøtsel av område og badestranda.  

I den forbindelse laget vi en 2 års skjøtselsplan for område. 

Orografen 

Også dette året har vellet bidratt med arbeidskraft for sette i stand orografen. Det ble gravd ut 
steiner med gravemaskin og etter høststormen måtte mange trær felles. 

Vi deltar dermed på flere arenaer, og er medlemmer av andre arbeidsgrupper. Vi deltar med 
Orografen og Miljøgruppa.  

Innkjøp 

I år har vi kjøpt inn en god prosjektor, som ikke er avhengig av at det er mørkt. 

Økonomi 

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

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

Fjordhuset  

Fjordhuset har gått med underskudd de siste årene og driften er helt avhengig av andre inntekter 
enn utleie.  

Under står en oversikt over hva Fjordhuset har kostet oss mht inntekt og utgift. 
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2015   2016        2017  2018 

Leieinntekt  18.425 11,525 10,175 23,625 
     
Strøm 11,740 13,184   9,974 19,494 
Kommunale 
avg. 

  3,783   3,957   3,403   3,642 

forsikring   4,137   4,269   4,400   5,762 
renhold      800     800 0   2,400 
El. anlegg  34,500   1,649   0 
Sum utgift 20,460 56,710 19,426 31.294 
Underskudd 
av drift av 
Fjordhuset 

-2,035 -45,185 -9,251 -7.673 

 

 

Verket og Bogen Vel, 1. april 2019 

 

Anne B. Eek   Unni Mortensen   Trond Evjen 

 

 

Espen Johnsrud  Roger Gundersen 


