
 
Årsmelding Vestmarka Vel 2015. 

 
Styret 2015:  

         Leder: Nina Kisen 
         Sekretær: Stian Kraft  
         Kasserer: John W. Dirksen 
         Styremedlemmer: Paul Tony Storfallet og Monica Bonnerud 

                       Vararepresentanter: Darek Berest og Lars Andreassen 
                       Revisorer: Jan Mobrenna og Eva Krogstad.  
                       Valgkomite: Eli Kristi Nygård og Randi Heggedal.  
                       Representanter til VG: Nina Kisen /Vara. Monica Bonnerud.  
 
 
Styret har i år avholdt 6 styremøter og 2 onsdagsskafe`r og deltatt med en representant til VG`s 
styremøter.  
 
Badet: 
Vi har satt opp skiftebu på badet, denne skulle vært malt men værgudene har ikke vært på vår side, vi har 
hatt «vaktmester» oppgaver på badet. Dette ser vi kunne vært gjort bedre, men noe skyld legger vi her 
også over på værgudene. Og en kantklipper som sviktet oss på sensommeren.  
 
Bauta`n: 
Vi har beplantet og spandert ny vimpel på bautaen.  
 
Brustadvika: 
BMX banen er ikke i bruk og årsmøte 2014 bestemte å si opp avtalen om leie av andel i brustadvika. 
 
Julegrana:  
ble i år igjen gitt av Svein Fjeld . Odd Arne Saur har holdt oss med strøm. Lissen og Vegard kom med nissen. 
Vi tente 100 fakler, utleverte gløgg , pepperkaker og ca 70 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 div leker som ble noe amputert pga det dårlige været. Hønebingo med” 
John sine høner”, «kafetelt» som ble godt besøkt 
inviterte utstillere med salgs –boder. 



2. dagsfesten:  
Ble i år avlyst.  
 
Bygdekino: 
Vi har i 2015 økt antall besøkende med 75personer fra 2014, dette skyldes at vi har gått ut med en sterk 
internett (facebook) satsning på reklame, vi har derfor besluttet å fortsette med kino i 2016 og håper 
trenden vil fortsette.   
 
Økonomi og framdrift: 
Vellets faste inntekter ansees som stabile, med 177 betalende medlemmer siste år, pluss grasrotandel fra 
Norsk Tipping.  
Kommunale kulturmidler ble innvilget med 7700,-  
Vi har for 2016 ikke søkt kulturmidler da kommunen har gjort om sine rutiner for søknad (fra mai-sept) og 
dette ikke ble kjent for oss før det var for sent og søke. 
 
For styret  
Nina Kisen  
 


