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 Korshavn 8.04.18 

Årsbrev 2018 

 

Godt nytt år til alle medlemmer 

 

Medlemsregister, husstander og personvern 

Styret har tatt i bruk StyreWeb, et webbasert system for forvaltning og regnskap. Styret har gått 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 og eventuelt SMS. Vi ber alle medlemmer sende en epost til styret@korshavn-vel.no 

med den epostadressen de ønsker å bruke. 

 

I den forbindelse har vi også gått gjennom medlemslisten. I vellet er det husstander som er medlemmer, jfr. 

vedtektenes §5. I medlemsregisteret vårt er det i flere tilfeller registret flere personer pr. husstand og det har vært 

litt varierende hvem som har betalt kontingenten hvert år og hvem som har fått innkallinger.  

 

I år vil vi sende kontingent og årsmøteinnkalling til alle i medlemsregisteret med oppfordring til de husstander 

som får flere kontingent og årsmøteinnkallinger å gi beskjed om hvem i husstanden som skal være 

hovedmedlem/hovedkontakt for husstandens medlemskap.  De husstander som ikke svarer og betaler kontingent 

innen forfall vil bli strøket som medlemmer.  

 

Denne gjennomgang av/opprydningen i medlemslistene er også nødvendig på grunn av de nye europeiske 

personvernlovene, GDPR; som trer i kraft i mai i år. I medlemsregisteret er navn, adresse hjemme og i Korshavn, 

telefonnr., epostadresse og husstandsrelasjoner registrert. Dette er opplysninger som er nødvendige for driften av 

foreningen. For de som selv har oppgitt kjønn og/eller fødselsdato er det registrert. Medlemmene har innsynsrett 

i egne opplysninger. Medlemsopplysningene oppbevares i inntil 10 år etter avsluttet medlemskap jfr. 

Regnskapsloven. 

 

Borg Havn og kommunale båtplasser.  

Hvaler kommune har inngått et samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner mht. havneforvaltning slik 

at det når er det felleskommunale selskapet Borg Havn som forvalter havnen i Korshavn. Velet har etablert 

dialog med Borge Havn og ser frem til gods samarbeid. 

 

Hvaler kommune har i samarbeid med Borge Havn tatt initiativ til å se på muligheten for å etablere ny brygge 

med båtplasser der det gamle fergeleie lå. Vellet sendt inn sin venteliste av interessenter til kommunen men 

kommunen valgt å gjøre det slik at alle måtte selv registrere sin interesse vi kommunens webside. 

http://hvaler.kommune.no/Nyheter/Nye-batplasser-i-korshavn-i-regi-av-Borg-havn/  Pr. dags dato er det uklart 

om det blir noe av de nye båtplassene på grunn av reguleringsbestemmer i Hvaler kommune, uansett neppe skjer 

det neppe i år. Styret følger saken. 

 

Rampen 

Korshavn Vel har fornyet avtalen med grunneier om leie av rampen for ti nye år. Leien er justert og vil nå 

indeksreguleres hvert 5. år.  Maks sjøsatt vekt er nå begrenset til 2000kg (båt + henger). Som vedtatt på siste 

årsmøte vil nøkkel til rampen inngå i medlemskapet i foreningen og ny lås kommer snart og nye nøkler vil da bli 

distribuert til alle medlemmer.  

 

Ørretbekken i Korshavn 

Hvaler Jakt- og Fiskeforening tok et fantasktisk bra initiativ i fjor og ryddet Korshavnbekken slik at det skal bli 

bedre gyteforhold for ørreten. Styret bevilget støtte opptil 17000,- for direktekostander til ryddingen men fikk 

ingen anmodning om utbetaling innen fristen 31/12-17. Styret er positiv til å støtte videre arbeid i/med bekken. 

 

Fylkesmannen har satt opp skilt som om fredningssonen i og utenfor bekken. Det er viktig at disse overholdes. 

 

Andre saker 

Planen for ”Korshavn Økolandsby», dvs. ”Syvertsengården”, er ikke tatt med i den nye rulleringen av 

kommuneplanen. 
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Kajakkstativ 

Vellet satte opp et kajakkstativ på fellesbryggen som vellets medlemmer kan bruke. Husk å merke kajakken med 

navn. 

 
 

Sommerkafé 

Sommerkafeen 2017 var igjen en suksess, med godt oppmøte fra velmedlemmer og gjester. Det er ikke planlagt 

sommerkafe i år. 

 

Viktige datoer i 2018 

Hold av følgende datoer for 2018: 

 Årsmøte lørdag 17. juni kl 15:00 på Svanen i Bølingshavn.  

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 15.mai på epost til 

styret@korshavn-vel.no. 

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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