Langebåt Vel, Frogn
Generalforsamling 2014
24. februar 2015 kl. 19.00
Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

A.

Åpning
Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder.
Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson ble valgt til å underskrive protokollen
sammen med formann og sekretær. 64 var tilstede, derav 40
stemmeberettigede.

B.

Styrets beretning for 2014
Styrets formann gjennomgikk årsberetningen og de innsendte rapportene.
Under punktet felling av trær på friområder ble det uttrykt tilfredshet med
arbeidet som er utført de siste årene. Dessuten viser rapporter at naboer i
stigende grad finner løsninger seg i mellom for å fjerne sjenerende trær.
Styrets beretning og rapportene ble tatt til etterretning.

C. Regnskap, revisjonsberetning og ansvarsfrihet for styret
Regnskapet for Langebåt vel viser et overskudd på kr. 67.795,77 mot et
budsjett på 50.100 kr. Styrets forslag om å overføre overskuddet til fri
egenkapital ble vedtatt.
Revisor omtalte beretninger for regnskapet til Langebåt vel og Veistyret
Langebåtveien som rene. Beretningene ble tatt til etterretning.
Generalforsamlingen ga styret ansvarsfrihet for regnskapene 2014.
D. Styrets forslag til generalforsamlingen
1. Vannverket
Styret hadde innhentet tilbud på en elektronisk styring av vannverket, ny
pumpe i Tiurliveien, ny vannledning fra Tiurliveien til Sandbuktveien. Estimert
kostnad ca. kr. 250.000,- inkl. mva.
Styret foreslo at 100.000 kr. skulle tas av fondet til oppgradering av
vannverket. Det øvrige fra vellets egenkapital.
Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget.
2. Langebåtveien
Veistyret (Båtstø vel, Marikova vel, Langebåt Fritidsboliger og Langebåt vel) vil
i 2015 foreta nødvendige utbedringer. Langebåts andel vil hovedsakelig bli
dekket fra tidligere avsatt fond til Langebåtveien.
Styret innstilte på at eventuelle kostnader ut over fondet tas fra vellets
egenkapital.
Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget.
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3. Medlemskontigent
Generalforsamlingen vedtok at medlemskontingenten fra 2015 økes med 300
kr. Økningen skal sikre midler til uforutsette utgifter til fremtidige
oppdateringer av vannverket og økt avsetning til fondet for utbedringer av
Langebåtveien fra kr. 50.000 kr. til 100.000 kr. pr. år.
Ny kontingent er 2600 kr. for bebygd tomt og 1600 kr. for ubebygd tomt med
300 kr. i fratrekk for deltagelse på vellets fellesdugnad.
4. Styrehonorar
1. januar i år ble Statens satser for skattefritt honorar for innsats i ideelle
organisasjoner hevet til 8000 kr. pr. år. Generalforsamlingen sluttet seg til
styrets forslag om at honorarene for styremedlemmer heves fra samme
tidspunkt, men med en differensiering basert på ulik arbeidsbelastning:
Formann 8000 kr., nestformann, kasserer og sekretær 6000 kr., styremedlem
4000 kr., og varamedlemmer kr. 3000,-.
E.

Budsjett 2015
Forslaget viser at styret ikke ser store kostnadskrevende saker i 2015 utover
de nevnte under punkt D. Budsjettet ble tatt til etterretning.

F.

Valg
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Lillan Wahlstrøm
ønsket ikke gjenvalg som kasserer. Valgkomiteen hadde ikke funnet noen
egnet kandidat. Styret må derfor overta ansvaret og søke en løsning, enten
ved å finne en kandidat eller engasjere et regnskapskontor.
Valgkomiteen blir styrket med en person.

Styret:

Arild Kristiansen (formann), 2014-15
Harald Maurstad (nestformann), 2015-16
Kasserer; ikke avklart
Helge Dietrichson (sekretær), 2014-15
Rolf Kluge (styremedlem), 2015-16
Pål Erik Aandal (varamedlem), 2015-16
Ronny Berntsen (varamedlem), 2014-15

Miljøkomiteen:

Trond Westersø, 2014-15
Egil Berg, 2014-15
Jan Lund, 2015-16

Vannkomiteen:

Olav Aardalsbakke, 2015-16
Peter Cooper, 2015-16
Knut Barking, 2015-16
Thorbjørn Matsen, 2014-15
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Valgkomite:

G.

Kjell Moen, 2014-15
Svein Roar Engesbak, 2014-15
Jan Lund 2015-16

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