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Referat fra årsmøtet 2020 er utsendt til alle medlemmer, og er lagt ut på nettsiden. 

 

Det har vært avholdt 2 styremøte i perioden via web baserte løsninger.  

Styret har ellers hatt løpende kontakt via e-mail og utvekslet informasjon og oppgaver. 

 

Grunnet Korona situasjonen som har vært og er gjeldene har en del praktisk oppgaver 

ikke blitt gjennomført så langt i 2021. Generalforsamling ble vedtatt utsatt og 

informasjon om dette ble sendt ut og postet på hjemmesiden i juni 2021. 

    

Styret ser det som sin primære oppgave å følge utviklingen i området og jobbe med de 

sakene som medlemmene tar opp og ønsker gjennomført.  

 

Mange av oppgavene NBV har hatt i perioden avhenger av Vestby Kommune.  

Responsen der er varierende, noen ganger handles det umiddelbart, andre ganger tar 

det tid å få svar. Dette preger fremdriften i de fleste sakene i 2019-20 og 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Samarbeide med Vestby kommune 

 

Styret valgte etter en intern diskusjon å kontakte Ordfører Tom Anders Ludvigsen for 

å få hans råd og veiledning når det gjelder 4 sakene som vi har valgt å fokusere på. 

Sakene er Toalett skutebaugen, Brevikbukta vannkvalitet og pålegg fra Statsforvalter 

som ikke synes å ha blitt fulgt opp. Parkering Brevikbukta, sommeren 2020 var det 

kaotisk tilstander, det samme sommeren 2021 og til slutt Tønnesveien, vedlikehold og 

avklaring av hvilket dekke man kan få til inntil veien opparbeides ihht til 

reguleringsplan. 

 

Disse punktene ble diskutert på telefon i desember 2020, deretter fulgt opp i brevs 

form mars 2021.  Vi har fremdeles til gode å få svar på vår henvendelse, til tross for 

flere purringer.  

 

I skrivende stund 2 august 2021 venter vi på ordføreres tilsvar, han indikerer at han ser 

for seg å invitere velforeningen til ett dialogmøte slik at vi kan finne en 

samarbeidsform med kommunen som fungerer godt og egner seg til å løse de sakene 

som er på vår agenda. Forhåpentligvis har vi mer og nyere informasjon den 21 august.                

 

 

2.Skutebaugen. 

 

Vestby Kommune har startet arbeidet med byggesøknad og avtalt med Vestby 

Videregående at de skal bygge toalettet. Saken ser mer eller mindre ut til igjen til å ha 

stoppet opp hos kommunal teknikk i kommunen, saken følges opp i egen diskusjon 

med ordfører.  

 

   

3.Brevikbukta 

 

Toaletter som ble ferdigstilt 2019 ser ut til å fungere fint. NBV v Marianne har plantet 

blomster og pyntet opp i de betongringene som er blitt plassert ut av kommunen. I 

sommer har det til tider vært totalt kaos på parkeringsplassen. Styret har sendt en 

henvendelse til Vestby kommune og bedt om at det skiltes bedre på p plassen. 

Ny grill er ferdigstilt før sommerferien.  

 

Styret følger opp utviklingen videre med ordfører i en egen diskusjon vedrørende 

forurensning og parkering.   

 

 

 

 

 

5.Tønnesveien    

 

Vedlikehold Tønnesveien. Vedlikeholdet gjøres av Vestby kommune, de har rykket ut 

raskt ved henvendelser fra vellet. Støvbegrensende tiltak har blitt utført etter våre 

henvendelser. Styret følger opp utviklingen videre med ordfører i en egen diskusjon.   

 

  

 

 



 

  

6.Sommerrenovasjon. 

  

Renovasjon i vårt område består av helårabonnenter og   sommerabonnenter. 

De som betaler for hele året har kasser tilhørende hver eiendom. 

De som betaler for sommerrenovasjon har hatt samlekasser i Brevikbukta. Vellet ble 

informert om at disse ikke ville bli utplassert i 2020.  Det ble derfor sendt ut brev 

høsten 2019 hvor alle ble bedt om å finne egne løsninger sammen med eventuelle 

naboer. Overraskelsen var derfor stor når vi så at disse samle kassene ble satt ut på nytt 

i igjen i 2021. Ved henvendelse til kommunen fikk vi opplyst at dette var gjort ved en 

feil og at de ville bli fjernet. De er pt ikke fjernet, styret vil følge saken videre og 

ønsker å ta denne saken opp med ordfører i en egen diskusjon.    

 

7.Postkasser. 

 

 

Styret planlegger og gjennomføre en opprydding på postkassestativet i krysset 

Tønnesveien, Skutebaugen. Dette tenkes gjennomført som en dugnad, hvor alle kasser 

samles og settes i riktig nummerrekkefølge gate for gate.  

 

Inntil dette er gjennomført oppfordrer vi alle om å sikre at sin postkasse er tydelig og 

ryddig merket med riktige navn, samt sørge for at de ikke fylles opp.  

 

Etter årsmøte 2020 besluttet styret at vi skulle avvente hva som skjer med 

byggeprosessen på eiendommen vis a via postkassene.    

 

 

 

8.Firmaregistrering 

 

Nåværende styre er registrert i Brønnøysund. 

 

 

9. Medlemsregistret. 

 

Holdes ajour av kasserer.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Websidene. 

 

Websiden ble i vinter utsatt for ett spam angrep, det ble postet mange kommentarer og 

til dels useriøse linker til andre web sider i kommentarfeltene til aktuelle innlegg og 

bilder. Det ble slettet omring 7000 slik poster, og slettet ca 4600 «nye brukere» og 

abonnenter på våre websider. For å unngå at slik skal kunne skje igjen ble vi derfor 

nødt til å fjerne muligheten til å kommentere på våre websider, samt muligheten til å 

registrere seg som bruker. Dette har løst problemet med «spam kommentarer».       

 



Web redaktør Tom Olberg 

Web sidene holdes løpende ajour.  

Vi anmoder alle medlemmer om å benytte disse for å innhente informasjon. 

www.nordrebrevigvel.no. 

 

e-mail.: post@nordrebrevigvel.no 

 

11. Regnskap 

 

Kasserer André  Vanem  har fullført regnskapet som er vedlagt innkallingen til 

årsmøtet. 

Dette viser: kr. 6997,50 overskudd  

Innestående samlet saldo på bank viser kr. 148537,42 pr 31.12.2020 

Revisor erklæring fremlegges på årsmøtet. 

 

12. Kontingent 2020/2021 

 

 Styret foreslår at kontingenten beholdes uforandret på kr 150.- 

 

 

13. Kommunikasjon.  
 

Styret arbeider med tanken på bare elektronisk kommunikasjon, men ser problemet 

med at ikke alle har dette, også stadig skiftende epost adresser. 

Til de vi har registrert vil innkalling – årsberetning og regnskap bli sendt elektronisk.   

De øvrige i post – og det samme til dem der e-post kommer i retur. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Nordre Brevig Vel, 2 august 2021.  

 

Aage Andersen 

Leder. 
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