
Årsmelding Vestmarka Vel 2014. 

Styret 2014: Leder Kai Ljøner, sekretær Kari Vestby, kasserer Jenny Håkonsen, styremedlemmer Nina Kisen og John W Dirksen.  
Vararepresentanter: Darek Berest og Morten Nygårdseter. 
Revisorer: Jan Mobrenna og Eva Krogstad. 
Valgkomite: Eli Kristi Nygård, Asbjørn Gulbrandsen og Randi Heggedal. 
Representanter til VG: Kai Ljøner /Vara. John W Dirksen. 
 
Vellet har i år vært organisert med 5 aktivitetskomiteer, fordelt på de 5 styremedlemmene som aktivitetsledere. 
. 
KINO: Nina Kisen, Dagfinn Omberg, Remi Rasmussen,  Kai Ljøner. 
BAD/BRYGGER: John W Dirksen, Kari Vestby, Darek Berest, Jo Inge Nyborg, Kai Ljøner 
BRUSTADVIKA BMX/juletre: Kai Ljøner, Svein Fjeld, John W. Dirksen, Arne Omberg. 
FESTKOMITE: Kari Vestby, Morten Nygårdseter, Nina Kisen, Jenny Håkonsen, Kai Ljøner. 
VESTMARKADAGEN: Jenny Håkonsen, Kari Vestby, Nina Kisen, John W Dirksen, Darek Berest, Kai Ljøner. 
 
 Styret har i år avholdt 7 styremøter og 1 søndagskafe` og deltatt med en representant til VG`s styremøter og Vestmarka samfunnshus.   
  
Badet. 
Foretatt vedlikehold av benker og bord,  forsterkning  og ankring av brygger. Darek har montert ny port som gjør transport av grasklipper ut av 
kjeller enklere nå enn tidligere år. 
Det har vært satt opp vaktmestersliste for sommerhalvåret til rydding - klipping av gras og vask av do og platting og ettersyn av bautaområdet 
på Jerpseth. Deltatt med servering på eldrefesten. 
 
Brustadvika. 
BMX banen er ikke i bruk og forrige styre hadde et vedtak på og ikke bruke mer penger der. Det forelå en kommunal idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning fra 2011. Den ble i år forlenget med 2 nye år t.o.m. 2.10.2016. Men det ser ut som trenden og interesse av BMX er liten, 
og Vestmarka Vel må ta vurdering på årsmøte om videre leie - drift av den delen i Brustadvika skal fortsette. 
  
Julegrana  
ble i år igjen gitt av Svein Fjeld . Jonny Svendby bisto med frakt og montering. Odd Arne Saur har holdt oss med strøm. Lissen og Vegard kom 
med nissen. Vi utleverte gløgg , pepperkaker og ca 80 poser til barn. I tillegg kom nissemor Inge Stintzing, og delte ut julegott fra sin kurv. Stor 
takk til disse, pluss hornorkesteret og Håkon som gjorde god stemning på julegranstenninga.  
 
Vestmarkadagen. 
Vellet stilte opp med hoppeslott og cup - cakes salg med Jenny, Svein Birger og Tommy Hønebingo med” John sine høner”, lotteritelt med Kari 
og Nina og inviterte utstillere med salgs --boder. Dagen i år ga oss kjempefint vær og det ble mye folk i løpet av de timene vi hadde bodene 
åpne. 
En stor takk til sponsorer av gevinster og Eli-Kristin Nygård som stilte opp med rideponnier.. 
 
2. dagsfesten  
ble i år et samarbeid med Vestmarka hornorkester.  
Med nær 100 påmeldte, kom 82, og det ble et underskudd av festen.. Høyere billettpris hadde gitt oss bedre økonomis resultat. Men det så ut 
til at de som møtte opp hadde en fin trivelig fest. 
En stor takk til kjøkken og ryddegjengen som hadde meldt seg. 
 
 
Bygdekino. 
Besøket i 2014 har vært noe vekslende, og vi har igjen måtte bidra med midler av vellets kasse til drift, selv om vi har redusert antall visninger 
med 40 %. Resultatet vises i årsregnskapet. Vellet har på nytt tegnet avtale med Bygdekinoen for visning i 2015,   
med 1. måneds oppsigelse, med håp om at vi i perioden skal motta midler til kinodrift fra kommunen, eller andre som ønsker å bidra til at 
bygdekinoen fortsatt blir på Vestmarka.  
En oppsigelse av avtalen vil berøre de unge kinoentusiastene på barnevisningen kl 18.00. Voksenvisning kl 20:00 har et meget svakt besøkstall. 
Men i utgangspunktet er den visningen kostnadsfri for oss og kunne med et høyere besøkstall, gitt god støtte for å få kinoregnskapet i balanse.  
Vellet har mottatt faktura på materiell til høyttaleranlegget i samfunnshuset.  
Faktura er fordelt på spleiselaget som er: 
Eidskog Montessoriskole, Saniteten, VG og Vestmarka Hornorkester. 
Med uvurderlig hjelp fra Dagfinn Omberg, er høyttalerne montert og bygdekino vel gjennomført i 2014.  
 
Økonomi og framdrift. 
Vellets faste inntekter ansees som stabile, med 177 betalende medlemmer siste år, pluss grasrotandel fra Norsk Tipping.  
Kommunale kulturmidler er gått ned fra 17.000.- kroner i 2013 til 5000 kroner i 2014. 
Søknad om nye 12 000.- kroner til støtte for drift av bygdekinoen i 2014 ikke ble innvilget. 
Styret har ikke budsjettert med kommunale kulturmidler i 2015. 
 
De inntekter vellet mottar skal i hovedsak gå til bygdekino, badet, brygger, badeplassen og juletreoppsett. I Brustadvika. I tillegg vil vellet 
ha ett nært samarbeid med grendeutviklingslaga og skolen med felles dugnader, arrangement og prosjekter.  
 
 
Styret 2014. 


