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A.

Åpning
Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder.
Egil Berg og Trond Westersø ble valgt til å underskrive protokollen sammen
med formann og sekretær. 38 stemmeberettigede var til stede.

B.

Styrets beretning for 2013
Styrets formann gjennomgikk årsberetningen og de innsendte rapportene.
Under punktet felling av trær på friområder ble det uttrykt tilfredshet med
arbeidet som ble utført siste år. Dessuten viser rapporter at naboer i stigende
grad finner løsninger seg i mellom for å fjerne sjenerende trær.
På spørsmål om framtiden for Speiderforbundets eiendom i Dronningveien
kunne formannen opplyse at kommunen ikke har fått noen interessenter. Det
skyldes trolig mange restriksjoner knyttet til 100 meters beltet i strandsonen
og andre betydelige begrensninger. Langebåt vel har ikke meldt noen
interesse for eiendommen.
Styrets beretning og rapportene ble tatt til etterretning.

C. Regnskap, revisjonsberetning og ansvarsfrihet for styret
Regnskapet for Langebåt vel viser et overskudd på kr. 125.271,50 mot et
budsjett på 20.500 kr. Styrets forslag om å overføre overskuddet til fri
egenkapital ble vedtatt.
Revisor leverte rene beretninger for regnskapet til Langebåt vel og Veistyret
Langebåtveien. Beretningene ble tatt til etterretning.
Generalforsamlingen ga styret ansvarsfrihet for regnskapene 2013.
D. Fastsetting av medlemskontingent
Styrets forslag om uendret kontingent for 2014 ble tatt til etterretning.
E.

Budsjett 2014
Forslaget viser at styret ikke ser store kostnadskrevende saker i 2014.
Budsjettet ble tatt til etterretning.
F.

Valg
Valgkomiteens innstilling på gjenvalg i samtlige verv ble vedtatt ved
akklamasjon. Det gir følgende sammensetning;

Langebåt Vel, Frogn
Styret:

Arild Kristiansen (formann), 2014-15
Harald Maurstad (nestformann), 2013-14
Lillan Wahlstrøm (kasserer), 2013-14
Helge Dietrichson (sekretær), 2014-15
Rolf Kluge (styremedlem), 2013-14
Pål Erik Aandal (varamedlem), 2013-14
Ronny Berntsen (varamedlem), 2014-15

Miljøkomiteen:

Trond Westersø, 2014-15
Egil Berg, 2014-15
Jan Lund, 2013-14

Vannkomiteen:

Olav Aardalsbakke, 2013-14
Peter Cooper, 2013-14
Knut Barking, 2013-14
Thorbjørn Matsen, 2014-15

Revisor:
Valgkomite:

Svein Harald Leidland, 2013-14
Kjell Moen, 2014-15
Svein Roar Engesbak, 2014-15

G.

Avslutning
Styret og komiteer ble takket for vel utført arbeid. Generalforsamlingen ble
avsluttet med servering og uformell samtale rundt bordene.
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