Referat fra styremøte i Langodden Vel, onsdag 28. April 2009.
Til stede på møtet: Erik Dillerud, Rolf Bruknapp, Erik Hynne og Eli Gjøen. Frafall: Siw Ødegård
Felles sjekk av brannslukningsapparater
Styret går ikke videre med forslaget om felles sjekk av brannslukningsapparater, da det var liten interesse for dette på Exo
årsmøte 30.03.09.
E-post adresser
27 medlemmer har ikke oppgitt e-post adresse og Erik Hynne vil distribuere papirutgaver av referater med videre til disse. Styret
oppfordrer sterkt de av disse som likevel benytter internett - til å oppgi en e-post adresse til Eli Gjøen på eli@skaubo.no /
(Langoddveien 49), så sparer vi arbeid, miljø og kostnader.
Purring av kontingent
Purringene sendes nå per post for å få større oppmerksomhet fra mottakeren.
Badebøyer
Erik Hynne legger ut bøyene i begynnelsen av juni og tar dem inn igjen i slutten av august.
Dugnad
Området langs veien ser pent og ryddig ut, det synes derfor unødvendig å organisere en felles dugnad. Alle beboere oppfordres i
stedet for å titte litt rundt på fellesområdene og plukke med seg det som eventuelt måtte ligge der. Vellet har ellers organisert
det slik at privat hageavfall (gress og kvister) blir hentet i henhold til den informasjon som er utdelt til alle husstander.
Erik Hynne og Rolf Bruknapp tar ut over dette ansvar for å få fjernet et par oljekanner, en telefonstolpe og et par ”gjenglemte”
kabeltromler i området. Der det er mulig å kontakte de som har forårsaket forurensningen, forsøkes dette.
Video-overvåkning
Utstyret er i bestilling hos Lefdal. Informasjon om tiltaket er sendt til Datatilsynet, som har bekreftet mottaket. Det må sendes
ny informasjon til Datatilsynet om 3 år. Erik Dillerud måler opp og bestiller rør for nedgraving av kabel mellom stolpe og garasje.
Erik Hynne og Rolf Bruknapp graver ned kabelen.
Skilting av innløpet til Koksa
Padlebanen er skiltet ved Brådypet. Erik Dillerud retter en henvendelse til Kajakklubben med tilbud om å dekke 50 % av
kostnaden for et tilsvarende skilt på andre siden.
Shell lekeplass
Erik Dillerud ber advokat Liv Zimmermann om å fortsette arbeidet innenfor en økonomisk kostnadsramme på kr. 40 000.
Eli Gjøen er kontaktperson i forhold til advokat / kommune i formannens fravær i mai og juni.
Vannprøver
Erik H holder en dialog med Morten Hjort og følger opp analysen av sommerprøvene.
Formann
Viseformann Erik Hynne går inn i vervet som formann i Erik Dillerud sitt fravær i mai og juni.
Ny kasserer
Rolf Bruknapp undersøker muligheten for å skaffe ny kasserer via bekjentskaper, da ingen interessenter har meldt seg til nå.
Det må påregnes et moderat honorar for innsatsen.
Neste styremøte
Avholdes torsdag 6. August 2009 på Sjøflyhavna eller på Eriks brygge.
Avslutningsvis ønsker styret formannen lykke til på medisinsk oppdrag i Zambia!
Langodden, 29.04.09

Referent:

Eli J. Gjøen.

