Langebåt Vel, Frogn
GENERALFORSAMLING 2012
Tirsdag 5. februar 2013 kl. 19.00
i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo
A.

Åpning
Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder.
Tor Fredriksen og Terje Haugseth ble valgt til å underskrive protokollen sammen med
formann og sekretær. 32 stemmeberettigede var til stede. Innkallingen ble godkjent.

B.

Styrets beretning for 2012
Formannen gjennomgikk årsberetningen og de innsendte rapportene. Under punktet
felling av trær på friområdene og trær på nabotomter som hindrer sol og utsikt ga
miljøkomiteens leder, Trond Westersø, en orientering. Komiteen henstilte til alle
vellets medlemmer om å vise omtanke og imøtekommenhet ved henvendelser om å
fjerne trær som hindrer lys og utsikt. Henstillingen følger dette referatet og legges ut
på vellets hjemmeside www.langebaat.no
B.1:

Vannkomiteen

Vannkomiteens formann ga noen tilleggsopplysninger til den utsendte rapporten.
Tross iherdig innsats og kontakt med medlemmene i Harebakken er årsaken til Ecoli
bakterier i pumpehull 5 ikke funnet. Arbeidet vil fortsette i 2013.
B.2:

Langebåtveien

Langebåtveien ble utbedret for 697.000 kr. i 2012 i samarbeid med de øvrige vellene
og Båtstø vann og avløp (BVA). Samtidig ble våre reklamasjoner overfor entreprenør
Tyreng utbedret. Det er satt ut sandkasser i Bryggeveien, Sandbuktveien og ved
velhuset for å kunne strø veien i glatte perioder. Styret vil vurdere et forslag om å
legge ut fartsdumper i veien for å dempe hastigheten.
B.3:

Vellets båtforeninger og Langebåt Minigolf

Rapportene viser jevnt, godt arbeid i 2012. Parkeringsplassen i Tiurlia og
oppgradering av veien ned til båthavna har gitt det ønskede resultat. Påfyll av sand på
strendene har gitt gir trivsel og flere besøk.
Styrets beretning og rapportene ble tatt til etterretning.

C.

Regnskap, revisjonsberetning og ansvarsfrihet for styret

Regnskapet viste et underskudd på 134.844,32 kr. som styret foreslo dekket av egenkapitalen.
Videre foreslo styret at UV-fondet på 250.000 kr. overføres til fri egenkapital.
Revisor hadde ingen merknader til regnskapet.
Generalforsamlingen godkjente regnskapet og styrets forslag.

D.

Styrets forslag til generalforsamlingen

Veifondet på 245.000 kr. ble i sin helhet brukt på utbedring av Langebåtveien i 2012.
Styret foreslo derfor å opprette et nytt veifond til fremtidig vedlikehold av Langebåtveien med
en årlig avsetting på 50.000 kroner i budsjettet i årene fremover.
Forslaget fikk generalforsamlingens tilslutning.
Styret foreslo også en årlig avsetning på 50.000 kroner i årene fremover for å leie inn
profesjonell hjelp til å felle trær på friområdet.
Forslaget fikk generalforsamlingens tilslutning.

E.

Fastsetting av medlemskontingent for 2013

Styrets forslag om uendret kontingent for 2013 ble tatt til etterretning

F.

Budsjett 2013

Forslaget viser at styret ikke ser store kostnadskrevende saker i 2013.

F.

Valg

Terje Haugseth presenterte valgkomiteens innstilling.
Den viser gjenvalg følgende sammensetning:
Styret:
Arild Kristiansen (formann), 2012-13
Harald Maurstad (nestformann), 2013-14 - gjenvalg
Lillan Wahlstrøm (kasserer) , 2013-14 (ny)
Helge Dietrichson (sekretær), 2012-13
Rolf Kluge (styremedlem) 2013-14) - gjenvalg
Pål Erik Aandal (varamedlem) 2013-14) - gjenvalg
Ronny Berntsen (varamedlem) 2012-13)
Miljøkomiteen:
Trond Westersø 2012-13
Egil Berg, 2012-13
Jan Lund, 2013-14 - gjenvalg
Vannkomiteen:

Olav Aardalsbakke, 2013-14 - gjenvalg
Peter Cooper, 2013-14 - gjenvalg
Knut Barking, 2013-14 - gjenvalg
Thorbjørn Matsen, 2012-13- ny
Revisor:
Svein Harald Leidland, 2013-14 – gjenvalg

Valgkomiteen:
Kjell Moen, 2012-13
Svein Roar Engesbak, 2013-14 - ny
Terje Haugseth, 2012-13

G.

Avslutning

Styret og komiteer ble takket for vel utført arbeid. Forsamlingen ønsket hverandre på gjensyn
til en ny sommer på Langebåt.
Generalforsamlingen ble avsluttet med servering og uformell samtale.

Arild Kristiansen

Helge Dietrichson

Tor Fredriksen

Terje Haugseth

Vi minner om websiden vår www.langebaat.no for fortløpende informasjon.
Styret forsøker, etter beste evne, å ajourføre medlemslisten med korrekte navn
og adresser. For å styrke kommunikasjonen er det nyttig å kjenne til
medlemmenes epost adresse.
Vennligst oppgi adressen til sekretaer@langebaat.no

