Referat fra årsmøtet i Langodden Vel den 2. februar 2009
Hundsund Ungdomsskole
Innkalling og dagsorden (etter noen endringer) ble enstemmig godkjent.
Et enstemmig årsmøte valgte videre følgende:
Ordstyrer:
Referent:
Tellekorps:
Underskrift av

Arne Thorvaldsen
John-Erik Løken; kvaltetssikrer: Wilhelm Mohn
Bjørn Forsnes og Erland Pedersen
protokollen: Ståle Murstad og Sigurd-Armand Hauge

Fremmøtet var 35 stemmeberettigede.
Styrets årsrapport ble vedtatt enstemmig.
Thoresen kommenterte arbeidet med åpning av Hundsund. Styret vil starte arbeidet med først å ta
vannprøver i Hundsundet.
Morten Hiorth gjennomgikk forhistorien til den innregulerte lekeplassen på "Shell-tomta".
Håvar Poulsson orienterte om arbeidet iSameiet Langodden Fellesstrand som organiserer alle
båtplassene. Det er nå inngått forlik om PB 6. SLF sender ut informasjon i nær fremtid.
Endring av vedtektene
Endring av vedtektenes § 1 og 6 ble enstemmig vedtatt i henhold til forslaget i innkallingen:

§ 1. Formål
Langodden Vel (heretter kalt LV), er en politisk nøytral interesseorganisasjon, hvis formål er å ivareta
medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer.
Vellet kan engasjere seg i saker utenfor velområdet, hvis slike saker berører medlemmenes interesser.

§ 6. Arbeidsutvalget I Styret
Arbeidsutvalget I Styret består av 5 - 7 medlemmer som skal arbeide iht. vedtekter, årsmøtevedtak og
styrerutinerlarbeidsfordeling. Etter hvert årsmøte utarbeider arbeidsutvalget! Styret
arbeidsrutiner/arbeidsfordelingfor
det kommende år.
Styrets forslag om sommerfest på badeplassen i Koksa (ytterst ved "Brådypet")
Som fest-komite ble valgt John Aage Hvardal (leder), Christian Velmar og Bjørn Richard Johansen.
Festkomiteen kontakter styret når planene for denne festen er mer konkretisert.
Ramme for arrangementet: "Familefest"
Valg
Følgende personer ble enstemmig valgt til styret for 2009:
Erik Dillerud
gjenvalg
Erik Hynne
gjenvalg
Eli Gjøen
ny
Rolf Bruknapp
ny
Siw 0degaard var ikke på valg
Halvor Ose id ble gjenvalgt som revisor.
I tillegg stiller Morten Hiorth som støtte til styret i forbindelse med praktiske oppgaver - takk Morten!
Innkomne forslag
Styrets forslag om lekeplassen på "Shell" tomta
Styret har engasjert advokat for å få Bærum kommune til å reagere på henvendelser fra Langodden Vel.
Kommunen har reagert og tatt saken opp med ansvarlig søker. Styrets forslag til vedtak i innkallingen ble
vedtatt mot en stemme:

Arsmøtet i Langodden Vel kan ikke akseptere en lekeplass på den såkalte "Shelltomten " som er mindre egnet
til lek enn den plassen som lå der før. Styret gis fullmakt til, overfor Bærum Kommune, å arbeide for - på en
måte som skaper minst mulig konfrontasjon med grunneier - at:
•
•
•
•
•
•

Fylling fjernes og lekeplassen opparbeides i nivå med Langoddveien (som før}
Lekeplassen må være så plan at den egner seg for lek, herunder ballspill
Lekeplassen skal ikke være mindre enn det areal som er regulert ti!fellesområde
Port ut mot veien må være hovedadkomst ti! lekeplassen
Vegetasjon som er fjernet må reelt erstattes, ikke bare nyplanting av tre blodbøker som angitt på
utomhusplanen.
Bærum Kommune må gi grunneier en kort frist med å ferdigstille lekeplassen.

Forslag om økonomisk støtte til Snarøya Skoles Musikkorps
Kr. 5000,- ble vedtatt bevilget til dette formål med 23 stemmer. Derved heves kontingenten fra den
foreslått budsjetterte kr. 300.- til 350.-.
Forslag om videoovervåking av inn- utkjøring på Langodden
Det ble vedtatt et endringsforslag for å å utrede muligheten for videoovervåkning
mot og 6 ikke stemte:

hvor 18 stemte for, 11 i

Årsmetet ber styret utrede de praktiske, økonomiske og legale aspekter ved videoovervåkning av
Langoddveien. Hvis forholdene ligger til rette for et driftsikkert system av uomtvistelig verdi for forebygging
av innbrudd, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte der saken vil bli avgjort ved simpelt flertall.
Også ikke-medlemmer skal inviteres og vil på lik linje med medlemmene kunne delta i avgjørelsen.
Hans Thoresen i Langoddveien 47 sa seg villig til å eventuelt ha utstyret på sin eiendom.
Godkjenning av regnskap for 2008 og budsjett for 2009
Regnskapet for 2008 ble enstemmig vedtatt. Budsjettet ble vedtatt med en kontingent på
kr. 350,- for kommende år.
Medlemmenes kvarter
Følgende temaer ble tatt opp:
Forslag fra Hans Thoresen om velkomstbrev til nye beboere
Utveksling av informasjon mellom vellet og sameiet når det gjelder nye beboere
Gratis eksemplar av Langoddens historie til nye beboere
Asylmottak på Fornebu
Skal Hundsund med i Langodden Vel? - lite stemning for ideen
Kommentar fra Forsnes om den fremtidige trafikksituasjonen på Fornebu
Slukking av lyset på idrettsplassen om kvelden
Lys i lamper på gangvei på Fornebu
Parkering i Langoddveien
Lys på eiendommen for å forbygge innbrudd
Vedlikehold av brannslukningsapparater

Langodden, 2. februar 2009

sFaie Murstad

