Årsmelding for 2018

SØNDRE JELØY VEL

Årsmøte 2019, 14. mars, Mors Café, Sjøgata 2

Styrets beretning 2018-19
Om Søndre Jeløy Vel
Velområdet vårt strekker seg fra Kanalen sør for Helgerødgaten, langs Helgerødgaten og
Tronvikveien, og fram til Framnes i Sør og Reierbakken/Reiersvingen i vest.
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes interesse i området og virke for forskjønnelse og
trivsel. Velforeningen er partipolitisk uavhengig.

Styrets medlemmer
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Elisabeth Leikanger
Espen Frøisland
Egil Legland
Trine Gjøsund
Maritha Hellem

Varamedlemmer: Rolf Aaneland og Ellen Haug
Revisor: Rolf Falleth
Valgkomiteen: Kenneth Akselsen og Brynild Brynildsen
Arrangementskomite: Ingen faste medlemmer. Maritha Hellem har vært leder.

Økonomi og medlemstall
Status økonomi pr. 31.12.2018
Disponibelt beløp
kr. 150,200.01
Total inntekt
kr. 124,294.39
Totalt utgifter
kr. 320,164.43
Resultat
kr. -195,870.04

Norsk Tippings Grasrotandel: I 2018 mottok SJV kr. 7022,79
Investeringer: Lysene i Kanalparken: kr. 25.3985
Gaver/støtte: SJV har støttet Jeløy Musikkorps med totalt 10.500,Honorar: Styreleder har mottatt et honorar på kr. 1500,- etter vedtak 8-18, sak 83/18.
Medlemskap/kontingentsatser:
Medlemskontingenten per hushold er 250,- og for firma er den 1500,For borettslag er prisen varierende basert på antall enheter

Medlemstall:
Ved utgangen av 2018 hadde SJV 155 enkeltmedlemmer, og 668 kollektive medlemmer gjennom
avtaler med 13 borettslag/sameier, og ett bedriftsmedlem.

Styrets arbeid
Møter:
Årsmøte ble avholdt 22. mars etter gjeldende regler, og styret har hatt 9 ordinære styremøter i 2018.
Varamedlemmer kalles inn til alle møter. Styreleder deltok på VFOs landsmøte.

Saker:
Styret har behandlet 98 saker i 2018. Vi har mottatt 21 henvendelser fra medlemmer, og vi har sendt
8 høringsuttalelser og andre henvendelser til kommunen etter ønske fra våre medlemmer, og på
eget initiativ. Tre av henvendelsene står på sakslista for 2019.
Styret har spesielt engasjert seg i utbyggingssaken i Bråtengata 64/66 og har sendt en grundig
høringsuttalelse til Stenseth Grimsrud Arkitekter AS, Jon Rongen Arkitekter og Moss kommune om
saken.
Styret har også oppfordret Moss kommune om bedre vedlikehold av veier, reparering av moloen ved
Sjøbadet, og opprydding på strendene Sjøbadet og Vårlistranda.
Etter oppfordring fra naboene ved Fiskestranda har styret også engasjert seg i saken om allmenn
ferdsel på stranden, og saken om privat beplantning på friområdet ved Fjordgløtt nr 19.
Videre har styret sendt inn ønske om at Moss kommune abonnerer på tjenesten
Tillskuddsportalen.no for å gjøre det enklere for foreninger å finne aktuelle tilskuddsordninger.
Vi sendte også en høringsuttalelse om Frivillighetsmeldingen fra kommunen.
Også i år ble det arrangert St. Hans feiring på Fiskestranda, og adventsarrangement i Kanalparken.
SJV deltok på den årlige strandryddedagen, og hadde ansvaret for strekningen mellom Fiske og
Reierbukta.
2 utgaverer av Velposten ble utgitt i 2018. Disse er også publisert på vår nettside www.sjv.no som
for øvrig er under vurdering m.ht oppgradering.

Saker og henvendelser som følges opp i 2019
•
•
•
•

Utbyggingssak i Bråtengata 64 – 66.
Krav om allmenn ferdsel på Fiskestranden.
Privat beplantning på friområdet ved Fjordgløtt nr 19.
Oppgradering av foreningens nettsider

Informasjon
Facebooksiden vår Søndre Jeløy vel
Styret registrerer at stadig flere medlemmer følger oss og gir respons på vår aktivitet. Det nærmer
seg 550.

Vellenes Fellesorganisasjon – vår paraplyorganisasjon og landsomfattende forbund
Styret var representert med 1 deltaker på landsmøtet i 2018.
Medlemskapet gir oss fordeler som momskompensasjon, forsikring v/ulykker i f.bm egne
arrangement, og juridisk rådgivning. Se mer på www.velnett.no

