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Årsmelding Abelvær Vel for 2013

Abelvær Vel har i 2013 hatt 82 medlemmer innbefattet vanlige medlemmer og
støttemedlemmer. Lagets styre har bestått av vararepresentanter Ann Marit Pedersen og Sonja
Løvmo, styrerepresentant Veronica Salvik, kasserer Per Even Bjørnevåg, sekretær Siv Gjeseth,
nestformann Brit Kristensen og leder Inge Hestad. Abelvær Vel har en hus-komite bestående av
Jan Egil Nordstrand og Sigvart Hestad, Gatelys-komite Tore Øyahals og Knut Løvmo.
Husutleieransvarlig har vært Turid Sørensen. Laget har også fått en «vaktmester» Arne Karlot
Kaspersen.
Styret har i år gjennomført 14 styremøter, Samtlige medlemmer (også varamedlemmer) har vært
innkalt til styremøter. Det er laget Års-hjul med tanke på aktiviteter. Laget har to store
utgiftsposter den ene er Abelvær Grendehus og den andre er veilys.
Abelvær Vel (Abelvær Grendehus) er tilgodesett med likvider fra «gamle Abelvær barnehage»
Midlene etter salg av hus står fortsatt på «Abelvær Barnehage AS» Midlene er øremerket
Abelvær Grendehus.
Abelvær Vel har også fått tildelt likvider etter nedlagte Abelværutvalget på kroner 38480.50
Vedtak: Utvalgets midler overføres Abelvær Vel og skal fortrinnsvis brukes til
bolysttiltak/stedsutviklingstiltak ev. andre gode formål på Abelvær, IKKE til normale
driftskostnader.
I året 2013 ble det arrangert AbelværtreffTYVE13, dette var et stort løft for et lite samfunn.
Hovedkomiteen besto av Susi Skillingstad, Kari Hestad og OleMartin Evensen. På tross av et
forferdelig vær ble det et meget godt arrangement. Høy kvalitet og stor kreativitet på
programmet gjorde arrangementet til en kjempesuksess. Det ble utført glimrende arbeider i
hovedkomite og i alle undergrupper. Når så dette krones med en økonomisk suksess
(109097,59), sier vel det noe om kvaliteten på arrangementet. Styret vil takke alle frivillige som
deltok på dette dugnadsløftet. Frivillige har bestått av fastboende, tilreisende fra nær og fjern.
Det har også vært arrangert andre aktiviteter i Abelvær Vels regi dette året. En kan nevne,
Aktivitetsdag på skøytebane, Quiz, Folkemøter samfunnsdel Nærøy Kommune (gjennomgang av
NK samfunnsplan med gruppearbeid) og høringsmøte på forslag til resultat fra NK. Som vanlig har

Abelvær Vel i samarbeid med FAU arrangert 17. mai feiring. Styret i Abelvær Vel har arrangert
St.hans feiring. Det er arrangert lørdagskaffe, julegrantenning/adventsfest, og juletrefest.
Som kjent tilhører Abelvær grendehus Abelvær Vel. Det påløper et stort ansvar for Abelvær Vel
med dette. Huset leies i dag ut til Nærøy Kommune ved Abelvær Oppvekstsenter, her vil det nok
være en del å ta tak i for at «huset skal tilfredsstille leietaker fullt ut. Det er gjennomført to
drøftingsmøter med oppvekstsenteret for å avklare ulike ting som blant annet renhold med mer.
Styret har vedtatt at en ønsker en felles renholder. Forhandlinger med NK gjenstår om måten en
skal administrere dette på. Oppvekstsenteret med representant fra Abelvær Vel har deltatt på
vernerunde i Grendehuset.
Styret for Abelvær Vel 2013 arvet et gammelt krav fra NK på nærmere 73587,50 kr, kravet gjelder
avgifter. Det nye styret har besvart kravet fra NK med at de ikke har noen mulighet for å dekke
disse «gamle krav», Abelvær Vel har i brevs form sendt NK dette svar og har bedt om ettergivelse
av kravet. NK har ikke svart på forespørselen. Abelvær Vel har i ettertid purret NK på nytt med epost og tidligere brev vedlagt. Alle henvendelser er gått til Nærøy Kommune ved rådmann.
Kravet er ikke betalt.
Det har i året 2013 vært gjennomført flere dugnader. For grendehuset er det arrangert dugnad
på rydding og rundvasking i grendehus, ryddedugnad på parkeringsplass og Abelvær Vels
parkanlegg.
Abelvær Grendehus har måttet investere i nye varmtvannstanker, da disse havarerte i tur og
orden. Det ble da også nødvendig å skifte ut hoved-kran samt noen andre rør og kraner. For å
kunne montere inn nye tanker, måtte gamle tanker ut. Dette var ikke bare bare! Tankene fra
1970 var å sammenligne med en panservogn (5mm jern, 3 lag) og var antagelig ikke tenkt byttet,
da de ikke kunne løftes ut av rommet uten å måtte skjære de i biter. Til å utføre dette ble det
også her arrangert dugnad. En stor takk til Arne Kaspersen, Bjarne Torgersen og Frank Wahl.
Comfort rørlegger ble engasjert, tilkoplinger utført av undertegnede. Turid Sørensen har vært
den tålmodige rydder etter dette prosjektet, takk til Turid.
Abelvær Grendehus har også fått nytt kjøleskap, gave fra COOP-Magnar. Tusen Takk!
Det er investert i ny kaffemaskin. Nytt klosett på damegarderobe, samt ny kjøkkenkran på
kjøkkenet. Montering utført av Kaspersen og Nordstrand.
Det er montert to nye vinduer på dame og herreklosett, noe gjenstående arbeider gjenstår. Takk
også til Hus komitéen for dette.
Sist men ikke minst ønsker styret å takke lyskomiteen for dens arbeid, alle lys ble sjekket, defekte
pærer og deler som fotoceller drosler med mer byttet. Det ble investert i 7 nye armaturer, samt
to nye stål-mastre.
Medlemmer av hus-komiteen og styre har på vegne av Abelvær Vel (Abelvær Grendehus) søkt
Nærøy Kommune om spillemidler til renovering av Abelvær grendehus for perioden 2013-2019.

Styret i Abelvær Vel fikk dessverre beskjed om at kassereren Per Even Bjørnevåg ikke kunne
ivareta sine oppdrag grunnet sykdom, dette har preget avslutningen av årets regnskap.
Styrets leder vil med dette takke alle avtroppende styremedlemmer, takk for innsatsen og ønske
alle påtroppende styremedlemmer velkommen i Abelvær Vel.
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Inge Hestad

