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Langebåt Minigolf Klubb 
 
 
 
Innkalling til årsmøte for 2012 
 
Med henvisning til §3 i vedtektene for Langebåt Minigolf Klubb (LMK) innkalles det til årsmøte: 
Tid:   Lørdag 26. mai 2012, kl 14.00   
Sted: Velhuset, Langebåtveien 120. 
 
Dagsorden: 
Åpning av møtet 
Årsberetning 2011 
Regnskap for 2011 
Innkomne forslag 
Fastsettelse av kontingent 
Budsjett for 2012  
Valg 
Eventuelt 
 
 
Oslo 6. mai 2012.  
 
---------------------        --------------------- 
Erik Halvorsen        Terje Haugseth 
(formann)        (Sekretær) 
 
 
 
 
1) Åpning 
- Godkjenning av innkallingen 
- Valg av møteleder og møtesekretær samt 2 personer til å underskrive referatet. 
 
2) Årsberetning for 2011 
 
Styret har bestått av: 
 

Funksjon Navn Adr. Hytteadresse Telefon Internett adresse 
Formann Erik Halvorsen 

Valgt for 1 år 
2011 

Skjervenveien 6, 1415 
Oppegård 

Ulveveien 7 41 00 44 72 e-harha 
@online.no 

Sekretær Terje Haugseth 
Valgt 
2010-2011 

Steinhammerveien 13, 
1177 Oslo 

Bryggeveien 2 22 29 82 56 
90 13 56 41 

terje.haugseth@ 
vikenfiber.no 

Kasserer  Lisa Smedstad 
Valgt for 
2011-2012 

Lerdalsfaret 1B,  
1263 Oslo 

Ulveveien 8 93 48 01 21 smedstad@ 
gothiagroup.com 

Styremedl. 1 Tor Gjertsen 
Valgt for   
2011-2012 

Furulia 63, 
1356 Bekkestua 

Ulveveien 5 B 67 58 26 00 
92 69 72 39 
64 93 83 13 

tor.gjertsen 
@canaldigital.no 

Styremedl. 2 
Ny  

Svein Engesbak 
Valgt for 1 år 
2011  

Marmorveien 10 
1154 Oslo 

Ulvenveien 16 
 

92226199 sengesba@getmail.no 

 
 
 
Lørdag 21. mai 2011 kl 14.00 ble det avholdt årsmøte i Velhuset, Langebåtveien 120, med 8 
medlemmer og et noe mindre antall ikke medlemmer til stede. Alle fremmøtte var tilfreds med at 2010 
ble et godt år for minigolfen og at vi kunne konstatere at banene hadde tålt vinteren rimelig bra, men 
at platene begynner å bli dårlige. 
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Under årsmøte ble det fremmet mange gode forslag til hvordan vi kan forbedre oss og skape 
interesse. Ferdigstilling av Boccia-banen ble etterlyst. Styret har fulgt opp forslagene og på 
forsommeren hadde vi en dugnad som alt vesentlig besto i småreparasjoner på banene, rydding og 
pynting av området. Alle banene ligger stødige og hele området fremstår som ryddig og pent. 
 
Lørdag 2. juli ble det arrangert en minigolfturnering for store og små. Fellesgrillen ble fyrt opp og vi 
hadde en hyggelig ettermiddag/kveld. Lørdag 13. august var det en liten dugnad og den nye 
bocciabanen ble ferdigstilt. Lørdag 20. august inviterte vi til en liten minigolf-turnering og prøvespill på 
Boccia-banen. Det ble et vellykket arrangement.  
 
 
3) Regnskap 
    Se eget vedlegg 
 
4) Innkomne forslag og diskusjon om hvordan vi skal utvikle oss videre 
 
5) Fastsettelse av kontingent. 
    Styret foreslår å beholde samme årskontingent, kr. 250,- 
 
6) Budsjett for 2012 
LMK har nå ingen gjeld og som det fremgår av regnskaper står det over kr. 20.000,- på konto. 
Budsjettet må basere seg på en inntekt på kr. 250 pr. medlem (årskontingenten) samt penger på 
konto. Med 36 medlemmer betyr dette en inntektsside på kr. 9.000,-. Pengene vil holde til vanlig drift 
og vedlikehold. Styret foreslår at vi oppgraderer en eller to av banene med støpt dekke eller 
impregnerte terrassebord, dette som et forsøk/test på om hvordan vi skal gjennomføre en generell 
oppgradering av banene på sikt. Styret håper på at medlemmene støtter et slikt enkelt budsjettforslag. 
Det blir muligheter for diskusjon om dette på årsmøtet. 
 
7) Valg 
Styret oppfordrer alle medlemmene til å stille opp på årsmøtet. Det vil være positivt med nye krefter, 
tanker og ideer i styret. 
 
 
8) Eventuelt 
 
 
6. mai 2012 
 
For Langebåt Minigolf  Klubb 
 
Terje Haugseth 
(sekretær) 


