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FOR

SPIKKESTAD VEL

I Aktivitetshuset Gamleskolen
Onsdag 9. mars 2011
Kl. 18.00
Dagsorden i henhold til vedtektene:
Valg av dirigent
Dirigentens valg av møtesekretær
Årsberetning
Regnskap
Innkomne forslag
Valg
a. Leder – velges hvert år
b. Nestleder – valgt for 2 år
c. Sekretær – på valg
d. Kasserer – valgt for 2 år
e. 3-tre-styremedlemmer - en på valg
f. 2-to-varamedlemmer – en på valg
g. 2-to-revisorer – begge på valg
h. Valgkomite på 3-tre-medlemmer –
alle på valg

Styret som ble valgt i 2010:
Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Svein I. Hansen
Finn Mathisen
Kåre Randen
Randi Steiro
Elin Erlandsen
Trond Ølstad
Gunnar Andersen
Berit Myrvang
Kjell Jørgensen

Postboks 12, 3431 Spikkestad

VEDTEKTER

Innkalling
til årsmøte

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mars 2011

valgt for 1 år.
valgt for 2 år.
1 år igjen.
valgt for 2 år.
valgt for 2 år
1 år igjen.
valgt for 2 år
1 år igjen.
valgt for 2 år

Etter den formelle årsmøtedelen vil kommunens SLTkoordinator, Susanne Therese Vist, fortelle oss om sitt
arbeide under hovedrubrikken Trygghet i
lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og
krininalitetsbekjempelse og herunder arealutnyttelse.

Av 6. mars 1990 med endringer av 4. april 1995
§ 1 FORMÅL
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på
Spikkestad og virke for stedets forskjønnelse og trivsel.
Foreningen opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål
Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i
saker av felles interesse.
Foreningen er medlem av Norges Velforbund og er partipolitisk nøytral.
§ 2 MEDLEMSKAP
Enhver som bor eller har eiendom innen foreningens område og som betaler
den fastsatte kontingent, er medlem.
§ 3 KONTINGENT
Årsmøtet fastsetter kontingenten som betales forskuddsvis. Medlemmer som
ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter
forutgående varsel fra styret. Vedkommende har da ikke medlemsrettigheter
før skyldig kontingent er betalt.
§ 4 FORENINGENS LEDELSE
Foreningen ledes av et styre som består av 7 – syv medlemmer, Leder,
nestleder, sekretær, kasserer, 3 – tre styremedlemmer samt 2 – to
varamedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 – fire styremedlemmer (inkl.
varamedl.) er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
Alle saker og all korrespondanse skal legges frem for styremøtet.
Styrets vedtak skal protokolleres.
Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelig
administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på
årsmøtet.
Alle utbetalinger skal være anvist av foreningens leder.
Regnskapet skal følge kalenderåret.
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og det skal
bekjentgjøres minst 2 – to uker i forveien.
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes i
mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst
14 – fjorten dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal
behandles på årsmøtet.
Årsmøtet behandler, årsberetning, regnskap, innkomne forslag og valg ihht. §
5.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig til styret
innen 1 – en måned før årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte om
er stemmeberettigede.
Lovendring krever 2/3 flertall.
Det velges dirigent til å lede årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger protokolleres.
Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når
minst ¼ av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.
§ 5 VALG
Årsmøtet skal velge:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 – tre styremdlemmer, 2 – to
varamedlemmer, 2 – to revisorer og valgkomitè på 3 – tre medlemmer. I
tillegg kan årsmøtet velge utsendinger til landsmøtet i Norges Velforbund.
Leder velges for 1 – ett år av gangen. Nestleder, sekretær, 1 – ett
styremedlem og 1 – ett varamdlem velges det en året for 2 – to år av gangen.
Kasserer, 2 – to styremdlemmer og 1 – ett varamedlem velges det andre
året, for 2 – to år av gangen. Valgkomitèen og revisor velges for 1 – ett år av
gangen.
§ 6 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Beslutning om foreningens oppløsning kan bare skje når minst ¾ av samtlige
medlemmer i foreningen skriftlig har godkjent det. Har foreningen midler, skal
disse benyttes til beste for stedets beboere. Det møtet som vedtar opløsning
av foreningen bestemmer også anvendelse av midlene.
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Årsmelding 2010 for
Spikkestad Vel
I tillegg til styret som er nevnt på side 1 var
Revisorer: Knut Blikra og Berit Storlien
Valgkomite: Steinar Sagvik – formann, Molla Randen og
Bjarne Kjos
Samarbeidet i styret har vært meget godt i
årsmøteperioden og vi har arbeidet med mange saker.
Det er avholdt 11 styremøter i årsmøteperioden sammen
med avholdt Spikkestaddag lørdag 5.juni 2010.
Spikkestaddagen.
Spikkestaddagen ble markert lørdag 5.juni med stor
oppslutning fra foreninger og andre utstillere.
Varaordfører Tom Erik Hauger åpnet dagen og det var
mye forskjellig underholdning fra scenen med mye
musikk og sang, Røyken Teatergruppe og Røyken
taekwondo klubb. Så kom Røyken Musikkorps
marsjerende inn og underholdt sammen med vår nye
”operasanger” Edrian som sang flere kjente sanger. Det
var også musikk og sang fra gruppa The Looneys.
Det var mye folk på Spikkestaddagen, ca 7-800 personer
var innom. Vi var meget godt fornøyd med
arrangementet og vi håper å få til noe liknende også i
2011. Arbeidet er allerede i gang med ny Spikkestaddag
den 4.juni 2011 og vi håper det blir like vellykket som i
2010.
Helledammen.
Vi har fått en egen lagringsbod i den gamle
bensinstasjonen på Helledammen, hvor vi kan lagre
høytaleranleggetvårt sammen med andre ting som
teltene som vi låner ut til forskjellige foreninger etter
behov. Helledammens område er nå oppe tiel en
forbedring hva gjelder arealene utenfor som er
nyasfaltert og det er også satt opp skilt som viser hvem
som har lov til å parkere utenfor bygningene.
Aktivitetshuset Gamleskolen.
Det er b litt et meget bra sted for alle foreninger i Røyken
kommune at vi har fått lov til å bruke Gamleskolen til
forskjellige utleievirksomheter.
Styret har fått inn så mye penger på utleien at de har gått
til innkjøp av nytt utstyr til kjøkkenet. Dette gjelder nytt
kaffeservice, middagstallerker med bestikk og glass i
mange forskjellige typer, så vi har begynt å få det veldig
fint og bra på Gamleskolen nå.
Tur og stigruppa.
Det ble i 2008 nedsatt en arbeidsgruppe sammen med
Røyken kommune for å forbedre og skilte stier i
områdene rundt Spikkestad. Gruppen samarbeider med
også med Muserud og Hyggen vel i første omgang med
turstiene rundt og over fjellet ned til gangstien nedenfor.
I sommer kom den første av benkene opp på fjellets
sørside. Denne benken med bord er innkjøpt av
Spikkestad Vel og Røyken kommune i samarbeiede. Det
er også satt opp en benk inne ved oppgangen til POShytta. Begge disse benkene med bord kan benyttes av
alle turgåere i områdene.

Flagg og 17.mai.
Som tidligere år var det også i år 17.maikomiteen som
satte opp våre flagg i sentrum av Spikkestad. Vi må være
stolte av at Spikkestad Vel har et så fint tiltak spesielt på
dager som 17.mai.
Flaggene kan også leies ut på store dager for andre på
Spikkestad som finner det mulig å bruke disse. På 17.mai
var det første gangen vi heiste flagget på vår nye
flaggstang ved Aktivitetshuset Gamleskolen. Noe vi håper
blir hvert år fremover heretter.
Julegrantenningen.
Julegrantenningen ved Aktivitetshuset Gamleskolen
foregikk også i år første søndag i advent, nærmere
bestemt søndag 28.november kl.16.00. Det var mange
som fant veien til åpningen også i år selv om det ble
veldig kaldt vær ute. Det ble til at vi måtte flytte
musikkorpset innendørs for utendørs frøys alle
blåseinstrumentene slik at de ikke kunne spille utendørs i
år. Alle barna fikk poser av nissene også i år og vi måtte
flytte inndørs for å servere gløggen i år.
Julegranstenningen var oså i år meget vellykket.
Spikkestad-Posten.
Det kom ut flere nr. av Spikkestad-Posten i år bl.a. i
forbindelse med Spikkestaddagen i juni. Det er av stor
viktighet for oss som driver lokalt arbeide på Spikkestad å
ha en slik avis hvor vi kan komme med innlegg om alt vi
driver med innen Spikkestad. Som vi har sagt, kan også
andre komme med innlegg i avisen som omhandler
Spikkestad og arrangementer her.
Økonomien.
Som tidligere år har Spikkestad Vel også i år delt ut
penger til andre foreninger som driver aktiviteter på
Spikkestad. Vi sponser alle eldre på Spikkestad i
forbindelse sommertur som blir arrangert hvert år. Vellet
har også gitt penger til friidtrettsgruppa i ROS for
istandsettelse av friidrettsbanen på Spikkestad og
skigruppa har vi sponset med et tilskudd til vedlikehold
og utbyggingen av skiløype innover til ROS-hytta med kr
35.000,-.. Vi har også kjøpt nye telt som vi bl.a. skal bruke
på Spikkestaddagen.
Vi har gitt ut en del Spikkestad-Poster, noe som koster en
del for hvert nummer. Spikkestaddagen koster også
rundt kr 52.300,- å arrangere.

Spikkestad mars 2011
Svein Ivar Hansen Leder
Finn Mathisen
Nestleder
Kåre Randen
Sekretær
Randi Steiro
Kasserer
Elin Erlandsen
Styremedlem
Trond Ølstad
Styremedlem
Gunnar Andersen Styremedlem
Berit Myrvang
Varamedlem
Kjell Jørgensen
Varamedlem
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Områdeplan for Spikkestad sentrum
Informasjonsmøtet på Gamleskolen fant sted onsdag
23.februar. Høringsfristen er satt til 13.mars.
Ettersom vi har levert Spikkestad-Posten til trykking
før informasjoinsmøtet finner sted, har vi ingen
kommentarer å komme med etter møtet.
Vi håper de av dere som eventuelt har innspill å
komme med til kommunen sender disse senest
13.mars.
postmottak@royken.kommune.no

Noen annonser fra Spikkestad-Posten
oktober 1951

Fra Skapertjern uten snø og is

En av Torils griser i arbeid

Spikkestad nye barneskole
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Formannen har ordet

Alle som bor på Spikkestad eller har
tilknytning her, ser at det skjer mye
positiv utvikling om dagen.
Planlegging av kjøpesenter/boliger
på gamle Elopak.
Flytting av jernbanestasjonen er
under vurdering, dette for å få til et helhetlig
sentrum.
Rondane Eiendom har begynt graving av byggetrinn
2, hvor mye allerede er solgt.
Trysil hus har også startet byggingen på det nye
feltet, og er godt i gang med salget.
Kirken har startet sin planlegging og utforming.
Spikkestad begynner å bli et travelt tettsted, ” mon
tro om ting skjer for fort ”
Mange er positive til utviklingen og noen er sikkert
skeptiske.
Men skal vi utvikle oss som tettsted så er det vel
ikke mulig og tilfredsstille alle parter.
Når Spikkestads innbyggere mottar denne utgaven
har det vært orinteringsmøte på Aktiviteshuset
Gamleskolen på Spikkestad i regi av Røyken
Kommune og Spikkestad Vel.
Som dere også ser er det årsmøte onsdag 9. mars
og der er det tillatt for alle betalende medlemmer
og møte.
Vil også nok en gang nevne årets Spikkestad Dag
som blir arrangert lørdag 4. Juni
Og så en oppfordring, tegn dere som medlemmer
av Spikkestad Vel.
Kontigenten koster kun kr 100.- pr husstand.
Vennlig hilsen
Svein Ivar Hansen

Til utleie

Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du kontakte
Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller på
e-post svivhans@online.no
Har dere ideer og/eller kommentarer? Bruk gjerne
Postboks 12, 3431 Spikkestad eller e-post til
kjel@online.no. Kontakt en i styret eller enda bedre,
møt på et medlemsmøte

Medlemsskap og kontingent
Medlemsskapet i Spikkestad Vel
koster kr 100,- per år og gjelder for
hele husstanden.

Kontonummeret til
Spikkestad Vel:
5082 05 84616
Postadressen er:
Postboks 12, 3431
Spikkestad
Velkommen som
medlem
http://spikkestadvel.no
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