Vedtekter for Langodden Vel
1. Formål (endret ved Årsmøtevedtak 2009)
Langodden Vel (heretter kalt LV), er en politisk nøytral interesseorganisasjon, hvis formål
er å ivareta medlemmenes og velornrådets felles interesser i den utstrekning vedtekter,
styret og årsmøtet bestemmer. Vellet kan engasjere seg i saker utenfor velornrådet, hvis
slike saker berører medlemmenes interesser. LV skal være medlem av Norges Velforbund.
2. LV's avgrensning (endret ved årsmøtevedtak 2002)
LV er begrenset i samsvar med kartskisse datert 25. mai 2001 fra Bærum Kommune utgitt
i forbindelse med forslag til ny reguleringsplan (ref. nr. R22/98).
3. Medlemskap (endret ved årsmøtevedtak 2004)
Eier av bebodd eiendom innenfor LV har moralsk plikt og rett til å være medlem i LV.
Hvert bebodd bruksnummer gir rett til ett medlemskap i LV.
4. Kontingent
Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som blir godkjent på årsmøtet.
5. Årsmøte
LV's høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april.
Innkalling skal sendes minst 1 måned før årsmøtet og inneholde utkast til dagsorden
inklusive saksdokumenter og angivelse av tidspunkt og sted for møtet.
De saker som medlemmene ønsker behandlet i tillegg på årsmøtet, må være styret skriftlig
i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslagene koordineres av styret og sendes ut med
revidert dagsorden til alle medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret, hvis det oppstår saker som krever
beslutning før det ordinære årsmøtet, eller når minst 10 medlemmer kommer med skriftlig
krav om det. Innkallingen følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte
Skriftlig avstemning skal foretas ved valg av styret, og ellers når et medlem forlanger det.
Medlemmer som ertilstede på årsmøter, har stemmerett forutsatt at årskontingenten er
betalt. Hvert medlemskap har en stemme og kan i tillegg avgi stemme etter skriftlig
fullmakt fra andre medlemmer som er forhindret fra å være til stede. Styret skal
godkjenne alle fullmakter.
Årsmøtet behandler:
1. Årsrapport
2. Revisorbekreftet regnskap
3. Fastsettelse av kontingent og budsjett
4. Lovlig fremsatte forslag
5. Valg av styre og styrets formann
6. Valg av valgkomite
6. Styret (endret ved årsmøtevedtak 2007 og 2009)
Styret er et arbeidsutvalg bestående av 5 - 7 medlemmer som skal arbeide iht. vedtekter,
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årsmøtevedtak og interne styrerutiner/arbeidsfordeling.
Hvert styremedlem velges for 2 år
av gangen. Styret /arbeidsutvalget etablerer seg med viseformann og kasserer. Ved
stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Etter hvert årsmøte utarbeider Styret /
arbeidsutvalget rutiner/arbeidsfordeling for det kommende år.
Det skal innkalles til styremøter i den grad styret finner det fornuftig i forhold til
foreliggende oppgaver. Det skal føres protokoll fra styremøtene.
7. Styrets habilitet og taushetsplikt (endret ved årsmøtevedtak 2004)
Styret i Langodden Vel skal diskutere og vurdere styremedlemmers habilitet i forbindelse
med behandling av saker som kan berøre styremedlemmers egeninteresser. Hvis det etter
en slik gjennomgang råder usikkerhet om habilitet, skal relevante styremedlemmer ikke
delta i behandling av angjeldende sak. Ingen styremedlemmer kan handle i egen interesse
på grunnlag av informasjon som ikke er blitt gjort tilgjengelig for alle medlemmer i
Langodden Vel. Styremedlemmer har taushetsplikt i forhold til opplysninger om personer
og personlige forhold som behandles i Styret.
8. Valgkomite
Årsmøtet velger en valgkomite på 2 medlemmer.
vedlegges innkallingen til årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

9. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall og minst 40 % av medlemmene representert. Er
årsmøtet ikke beslutningsdyktig, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte eller ta
saken opp på neste årsmøte. Dette årsmøtet, eventuelt det ekstraordinære årsmøtet, er i så
fall beslutningsdyktig uansett fremmøte.
10. Oppløsning
Vedtak om oppløsning skal behandles av 2 på hverandre følgende ordinære årsmøter og
krever minst 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer når minst 40 % av medlemmene er til
stede.
LV's fellesområder skal ved en eventuell oppløsning behandles aven komite bestående av
Langodden 's grunneiere.
11. Ikrafttreden
Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet 1989 og endret på årsmøtet 2002, 2004, 2007 og
2009.
12. Driftsrutiner,

Videoovervåkning

(nye, vedtatt på Arsmøte 30.3.09)

l.

Årsmetet anser behovet for videoovervakning
innbrudd i velområdet.

av Langodden å være påkrevet for åforebygge

2.

Formålet med videoovervåkning av inn-rutkjeringen til/fra Langodden er kun forhindre
kriminell handling og å være et bidrag i politietterforskning av slik eventuell handling. Annen
bruk er ikke tillatt.

3.

Videoovervåkning av inn-r utkjeringen til Langoddveien er velstyrets tekniske ogformelle
ansvar. Styret skal til enhver tid skal påse at overvåkningen utføres iht. lov, forskrift og

å
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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. Nekkelkopi 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 etler savnede personer innenfor velområdet. Videoopptak utleveres
omgående til og kun elter begjæring fra 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,
det aktuelle
kameralinse
kr. 1,0/kWh

driftsutgifter og vedlikehold, herunder strøm til kamera dekkes inn i budsjettet
år. (utstyret skal normalt ikke kreve annet vedlikehold enn rengjøring av
ca. en gang i året. Utstyret trekker under 200W og med en energi-/nettleiepris på
vil driften per 2009 koste ca. kr. 1700.- /år.)

10. Opplysningskilt med Langodden Vel som oppgitt ansvarshavende settes opp slik lov og
forskrift krever.

Styret i Langodden Vel, 28.4.09:

Siw Ødegård
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