Referat, ekstraordinært årsmøte i Langodden Vel den 30. mars 2009
Arsmøtet ble åpnet av styrets leder Erik Dillerud. Innkalling og dagsorden ble enstemmig
godkjent. Som ordstyrer ble valgt Arne Thorvaldsen. Et enstemmig årsmøte valgte:
Referent:
John-Erik Løken
Tellekorps:
Turid Stangeland og Anne Sofie Steen
Underskrift av protokollen: Ståle Murstad og Sigurd-Armand
Fremmøtet var 39 stemmeberettige

Videoovervåkning

Hauge

inkludert fullmakter.

av Langodden

Formannen redegjorde for styret enstemmige forslaget vedrørende behov, jus og tekniske
løsninger. Det ble en lengre og grundig diskusjon rundt behovet for videoovervåkning.
Mindretallet tilkjennega ulyst mot å bli "overvåket". Flertallet mente at det var et behov for slik
overvåkning grunnet innbrudd i strøket og iakttatt suspekt preaktiv rekognosering.
Med 26 stemmer for og 13 stemmer mot ble følgende forslag ble vedtatt:
Styret får innenfor de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter fullmakt til å installere
videoovervåkning av innkjøringen til Langoddveien, melde tiltaket til Datatilsynet og å
sette opp lovpålagt skilt. Kostnadene kr. 32.000,- belastes vellets budsjett for 2009.
Endring av vedtektene
Formannen redegjorde for forslaget til endringer i vedtektene. Styrets forslag ble endret
gjeldende §§ 1 og 9 før det ble lagt ut til avstemming. Driftsrutinene for videoovervåkningen
ble satt inn i vellets vedtekter som følger:
l.

Årsmøtet anser behovet for videoovervåkning
innbrudd i velområdet.

av Langodden å være påkrevet for åforebygge

2.

Formålet med videoovervåkning av inn-/utkjøringen tillfra Langodden er kun åforhindre
kriminell handling og å være et bidrag i politietterforskning av slik eventuell handling. Annen
bruk er ikke tillatt.

3.

Videoovervåkning av inn-/ utkjøringen til Langoddveien er velstyrets tekniske ogformelle
ansvar. Styret skal til enhver tid skal påse at overvåkningen utføres iht. lov, forskrift og
politivedtekter samt at utstyret får det nødvendige vedlikehold. Styret er til enhver tid
ansvarligfor rutiner mot sikkerhetsbrudd. Styret utnevner selv et videoansvarlig styremedlem
for ett år av gangen. Styremedlemmene har taushetsplikt gjeldende for enhver opplysning som
han/hun måtte få kjennskap til via opptak.

4. Ett kamera skal, med grunneiers tillatelse, være plassert i stolpe ved Langoddveien 43 - 47.
Det rettes mot øst slik at det registrerer nummer og merke på inn- og utkjørende biler.
Kameraet skal justeres slik at det ikke tar opp aktiviteter på privat eiendom. Videoopptaker
plasseres i nærliggende garasje eller uthus etter avtale med grunneier. Nøkkelkopi til denne
garasjen/uthuset overlates av grunneier til videoansvarlig styremedlem. Det skal ikke
installeres monitor.
5.

Videoopptak skal kun være tilgjengelig for politiet i etterforskning av kriminell handling,
nødsituasjon eller søk etter savnede personer innenfor velområdet. Videoopptak utleveres

omgående til og kun etter begjæringfra politiet. Tilgang til opptak for viderelevering til
Politiet, skal være kodet og gå via videoansvarlig eller i dennes fravær et annet styremedlem.
6. Kun det aktuelle valgte styre skal ha kjennskap til koden: Etter hvert Årsmete endres koden
av nytt styre.
7. Beboer som anmelder eventuell kriminell handling til politiet oppfordres samtidig om å gi
politiet kontaktinfo til styret slik at Politiet får rask tilgang til opptak.
8.

Videoopptak skal slettes automatisk etter 30 døgn eller etter den tid som lovverket maksimalt
krever til enhver tid..

9. Installasjon, driftsutgifter og vedlikehold, herunder strøm til kamera dekkes inn i budsjettet
det aktuelle år. (utstyret krever normalt ikke annet vedlikehold enn rengjøring av kameralinse
ca. en gang i året. Utstyret trekker under 200W og med en energi-Znettleiepris på kr. 1,0/kWh
vil driften koste ca. kr. 1700.- /år.)
lO. Opplysningskilt med Langodden Vel som oppgitt ansvarshavende settes opp slik lov og
forskrift krever.
Endring av vedtektene ble deretter vedtatt med 27 stemmer for og 12 stemmer mot.
Arsmøtet var således kompetent til å vedta endringene.
Opplysningsskilt
Arsmøtet vedtok enstemmig å sette opp et opplysningsskilt

med følgende innhold på norsk:

«Kamerasymbol) )
Boligområdet er
videoovervåket
Langodden Vel
Medlemmenes kvarter
Det var liten stemning for generell sikkerhetssjekk av boligene, men interesse for sjekk av
brannapparater såfremt apparatene kunne settes ut for sjekk, uten at huseieren må være
hjemme. Alle husstander på Langodden ble oppfordret av styret til å foreta en egen
sikkerhetssjekk av huset og foreta jevnlig kontroll av brannslukningsapparatet.
Ingen interesse for kollektivt alarmtilbud .
Langodden,30.

mars 2009
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