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Årsbrev 2017 

 

Det «nye» fergeleiet er ferdigstilt som beredskapsbrygge, og det gamle fergeleiet er fjernet. 

 

Den nye badebryggen er på plass og fikk godt besøk selv om sommeren ikke var så varm.  Den gamle 

badebryggen gis bort mot avhenting, hvis ikke kjøres den til Sandbakken. 

 

Planen for "Korshavn Marina" synes å ligge død. For ”Korshavn Økolandsby, dvs. ”Syvertsengården”, er det 

lagt frem en omfattende plan. Den er til behandling i kommunen, i disse dager. Utfra kommune 

administrasjonens konsekvensutredning i forbindelse med rullering av kommuneplanen ser det ikke ut som dette 

blir noe av, men vi vet jo ikke hva politikerne blir enige om.   

 

Styret undersøker muligheten for å få satt opp en vannkran i tilknytning til bryggen for vellets medlemmer slik 

det ble oppfordret til etter årsmøtet 2015 og håper å kunne fremme dette som sak på dette årsmøtet. 

 

Hvaler jeger og fiske foreningen er i gang med og se på muligheten til å kultivere bekken innerst i kilen slik at 

denne blir en enda bedre gytebekk for sjøørreten. Fylkesmannen har satt opp skilt som minner fiskerne om 

fredningssonen i og utenfor bekken. 

 

Det er flere av vellets medlemmer som nå padler kajakk. Styret planlegger å bygge et enkelt kajakkstativ mellom 

autovernet og bryggen til bruk for vellets medlemmer. 

 

Styret ønsker å rekke en stor takk til Bjørg og Asgeir Skartlien for godt initiativ og innsats med oljing av 

postkassestativet i Kroken. 

 

Sommerkafeen 2016 var igjen en suksess, med godt oppmøte fra velmedlemmer og gjester. Men mye av arbeidet 

faller på styrets medlemmer. Årets sommerkafe avholdes 23. juli 2017 og styret håper vellets medlemmer vil 

bidra med å arrangere sommerkafeen. 

 

Styret har tatt i bruk Vipps for betaling på sommerkafeen og ikke minst til rampepenger. Det har en kostnad i 

form av en avgift på 2,5% men gjør håndtering av ikke minst rampepenger meget enklere. Ca. 10% av 

sommerkafeens omsetning var Vipps. 

 

Styret vil gå over til å bruke epost som hovedkommunikasjonskanal for Korshavn Vel fremover. Det vil si at 

årsbrev og innkalling til årsmøte og lignende sendes på epost. Styret kommer til å ta i bruk StyreWeb, et 

webasert system for forvaltning og regnskap. Dette gjøres for å forenkle styrets arbeid. 

 

Vi ber alle medlemmer sende en epost til styret@korshavn-vel.no med den epostadressen de ønsker å bruke.  

 

Hold av følgende datoer for 2017: 

 Årsmøte lørdag 24. juni kl 10.00 på Svanen i Bølingshavn.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 26.mai på epost til 

styret@korshavn-vel.no. 

 Sommerkafe 23.juli kl. 12-14 i Korshavn 

 

Valgkomiteen er alltid på jakt etter kandidater som kan bidra i en periode framover eller forslag til kandidater 

som kan. Kontakt Øyvind Nilsen eller Arne Winther (arnehwin@online.no) 

 

Hjemmesiden vår finner du på www.korshavn-vel.no.  

Velforeningen har også en Facebook side - www.facebook.com/KorshavnVel  

Styret kan kontaktes på e-post: styret@korshavn-vel.no.  

 

Vennlig hilsen  

Korshavn Velforening 

Styret 
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