BERGESIDEN VEL

STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016
Styrets sammensetning:
Leder:
Arne Idar Grandahl
Nestleder:
Ellen Grandahl
Kasserer:
Tor Øyen Hol
Sekretær:
Wenche Magnes Frydenlund
Styremedlem: Ragnar Einarsrud
Varamedlem: Jorunn Kravdal / Niclas Aven fra høsten 2016
Arrangementskomite:
Leder:
Styret
Valgkomite:
Leder:
Medlemmer:

Jorun Kravdal
Tor Øyen Hol

Revisor:

Gunhild Grønvold

Styremøter:

Styret har i perioden hatt 10 styremøter, hvorav flere også har vært relatert til
arrangementskomiteens arbeid.

Gjennomførte arrangementer/aktiviteter i 2016:
Også 2016 ble et aktivt år for vellet. Med en merkbar økning i aktiviteter, arrangementer og utleie av
vellets lokaler.
Noen av årets aktiviteter:
• Hyggekvelder: Det har vært arrangert 5 stk. hyggekvelder med allsang og annen aktivitet: 18/2,
17/3, 21/4, 26/5 og 22/9.
• Datakurs: 6 kvelder: 11/2, 16/2, 24/2, 3/3, 8/3, og 15/3.
• Årsmøte for Bergesiden Vel 2016: 26/3.
• Veteranbiltreff: 19/5.
• «Middag&Lopper»: 7 søndager: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 14/8 og 4/9.
• Busstur over Ringebufjellet: 14/9 sammen med Bergesiden Helselag, 45 deltakere.
• «Julemesse» med servering, kake- og loddsalg: 20/11.
• «Lutefisk-aften»: 26/11.
• Tenning av julegrana: 27/11.
• «Julebord» for pensjonister i samarbeid med Lions Club Våler og Bergesiden Helselag: 4/12.
Den tradisjonelle juletrefesten 5. juledag ble utsatt og gjennomført 8. januar 2017.
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Utleie og andre aktiviteter:
• Interessen for Vellets lokaler har i løpet av 2016 vært stigende. Både i forhold til ren utleie, men
også arrangementer hvor kjøkkenet har stått for tilberedelse av mat og servering. Her nevnes:
◦ Barnedåper
◦ Konfirmasjoner
◦ Åremålsdager
◦ Minnestunder
◦ Kurs- og møter
Medlemmer:
• Registrert betalende medlemmer/husstander i 2016 har vært 107. En økning på 17 fra 2015.
(Potensiale i Bergesiden er omlag 130 medlemmer/husstander).
• Styret ønsker også for 2016 å bemerke det positive i at «utflyttede bærjesiinger» og andre
utenfor kretsen har støttet opp om vellet. Både som medlemmer og ved våre forskjellige
arrangementer.
• Årskontigenten for 2016 har vært kr. 200,- per husstand/familie/år. For enslige kr. 150,-. Styret
ønsker at denne blir uforandret i 2017.
Hjemmesiden/Facebook:
• Hjemmesiden www.bergesiden.com har også i 2016 hatt bra besøk og styret ser nå denne som et
viktig verktøy for informasjon, markedsføring etc. av vellets aktiviteter.
Det samme gjelder også vellets facebook-side.
For begge er det ønskelig med noe innspill fra medlemmene, som kan legges ut på «nettet».
Utfordringer:
Det er ingen hemmelighet at mange lokale lag og foreninger «sliter» med å få med personer som
kan gi noe av sin fritid til nærmiljøet. Også Bergesiden Vel merker noe av dette.
Men vi har den senere tid registrert en endring til det positive. Noe som gir håp for framtiden og en
ekstra «giv» for styret og de som legger ned en fantastisk dugnadsinnsats.
Det bør også nevnes at representanter fra den «yngre» generasjonen er i ferd med å «komme på
banen». Noe som er meget gledelig og styret tillater seg å se lyst på framtiden for Bergesiden Vel.
Investeringer/prosjekter:
• Som det framkommer av den «økonomiske» årsrapporten har vellet i 2016 brukt kr. 204.972,13 til
investeringer og vedlikehold etc.
• Av prosjekter gjennomført i 2016 nevnes:
◦ Platting på vestsiden av tilbygget
◦ Oppsetting av «båtnaust»
◦ Nye vindskier etc. på våningshus og stabbur
◦ Nye vindskier og tak på utedo og «brakka»
◦ Igangsetting av utbedringer for sjøsetting av båt, samt bade- og fiskemuligheter.
Styret ønsker også å gi honnør til Våler kommune for rask behandling og bistand i prosessen rundt
flere av prosjektene og til Solør videregående skole for deres bidrag i forbindelse med «båtnaustet».
Det samme gjelder Jahn Grandal for hans velvilje og engasjement i forhold til våre prosjekter. Styret
har mange ganger tenkt – hva skulle vi ha gjort uten ham.
Eiendom/regulering/takst:
• Gjennom de siste 4 – 5 årene har det blitt foretatt relativt store investeringer på Halvorset nordre.
Eiendommens verdi har derfor steget betraktelig siden Bergesiden Vel overtok eiendommen 15. april
1998 for kr. 72.000,-.
I samarbeid med Våler kommune, ble det høsten 2016 satt opp et «båtnaust» til en materialkostnad på
kr. 89.584,50 – inkl. mva. Grunnarbeidet ble utført av Jahn Grandal og medlemmer i Bergesiden Vel.
BVEL/ÅRSMØTE/ÅRSBERETNINGFOR 2016

Side 2| 4

STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016
Eiendom/regulering/takst forts…:
Oppsettingen av bygget ble i sin helhet utført av Solør Videregående Skole, uten utgifter for Bergesiden
vel. Den eneste kostnaden vellet hadde, var servering av mat og drikke, de 5‒6 dagene de var på
grendetunet.
Avtalen med Våler kommune var at de skulle overføre kr. 96.000,- til Bergesiden Vel da båtnaustet var
ferdig. Det samme beløp som Hedmark fylkeskommune i sin tid bevilget til Våler kommune og
prosjektet.
Beløpet ble fra Våler kommune først overført i 2017, slik at de kr. 96.000,- for regnskapsåret 2019
framstår som utgifter, men vil for 2017 kommer som inntekt.
I denne sammenheng bør også nevnes at det sommeren 2016 ble foretatt en omregulering av
Halvorseth nordre, som innebærer at man nå står en god del friere i forhold til aktiviteter av forskjellig
slag (bygginger etc.). Her var det en avtale om at Våler kommune skulle dekke 80% av kostnadene til
omreguleringen og Bergesiden Vel de resterende 20%. Kostnadene for en slik regulering var antydet til
min. kr. 100.000. Etter møte med Våler kommune frafalt kommunen kravet i forhold til de 20%. I tillegg
til dette er også båtnaustet Bergesiden Vels eiendom.
Det var ikke foretatt noen form for takst på eiendommen, slik den framstår i dag. Men basert på
opplysninger over telefon med Våler kommune i 2015, ble det da «beregnet verdi» i overkant av NOK
1,3 mill. Noe som også ble nevnt i styrets årsberetning for 2015. Styret vedtok på denne bakgrunn å få
gjennomføre en «takst» på eiendommen Halvorseth nordre.
Denne ble gjennomført av registrert takstmann Rolf Risåsen fra Våler, datert 21.03.2017 og
framkommer slik:
• Markedsverdi (normal salgsverdi)

kr. 2.100.000

• Låneverdi

kr. 1.680.000

Inventar og utstyr er ikke tatt med taksten.
Økonomi:
• Vellet har per 31.12.2016 ingen gjeld.
• Selv om regnskapstallene for 2016 viser et lite «regnskapsmessig» underskudd på kr. 11.821,56 må
den totale økonomien i vellet anses bra.
• Som det framkommer av regnskapet er vellets kontantbeholdning per 31.12.2015:
◦ Brukskonto 1913.10.28876
kr.
13.194,35
◦ Sparekonto 1913.23.53797
kr. 110.846,00
◦ Arr.konto
1822.16.67421
kr.
1.579,33
◦ Kontant-kasse (veksel)
kr.
1.500,00
Sum kr. 127.119,68
Styret ønsker spesielt å framheve det gode samarbeide vellet har med Bergesiden Helselag, som på mange
bidrar til aktivitet og drift av Grendetunet. Det samme vil man gjøre i forhold til Sporty 4H Våler som har hatt
flere møter og aktiviteter på Grendetunet, samt bidratt med dugnader, når det har vært behov.
Til slutt – en takk til alle som har bidratt til at også velåret 2016 – kom vel i havn!
Våler i Solør, 24. mars 2017.
Arne Idar Grandahl
leder /s/

Ellen Grandahl
nestleder /s/
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kasserer /s/
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Wenche Magnes Frydenlund
sekretær /s/
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Ragnar Einarsrud
styremedlem /s/
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