Langebåt
Minigolf

Langebåt Minigolf Klubb
Årsrapport for sommeren 2019
Lørdag 25. mai 2019 kl 16.00 ble det avholdt årsmøte i ved Velhuset, Langebåtveien 120, med 8
medlemmer og et noe mindre antall ikke medlemmer til stede. Årsmøtet ble gjennomført
oppskriftsmessig.

Dugnad med vedlikehold av banene og området ble gjennomført samtidig med vellets dugnad. Det ble
ryddet, luket og plantet. Subbus ble fylt på og raket på Boccia-banen. Det ble lagt nytt kunstgress på
banene for å dempe spretten på ballene. Fungerte bra!
Det ble arrangerte minigolfturnering for store og små med god deltakelse lørdag 13. juli. En vellykket
turnering i strålende sol med stor deltakelse ble avsluttet med grilling, brus og premier til alle barna.
I sommer var det flere kvelder med stor aktivitet i Velhuset og på Minigolfbanen.

Mange barn som spiste kaker, drakk brus og spilte spill, monopol osv. Foreldrene satt på utsiden og
koste seg med kaffe og kaker. På Minigolfbanene var det flere familier som koste seg med interne
konkurranser. Line Renee Westersø har vært primus motor og dratt i gang aktiviteten, spillet og
lekene med barna.
Det er i dag 38 medlemmer og vi ønsker flere medlemmer og større aktivitet på banene til felles glede.
Vi ønsker gjerne småbarnsforeldre som også vil ha glede av å engasjer sine barn med minigolf og
Boccia.
Kontaktpersoner i Langebåt Minigolf Klubb (styret):

Funksjon

Navn

Erlend Molde
Formann
Jensen
Valg for
2019-2020
Sekretær
Terje
Haugseth
Valgt for
2018-2019
Kasserer
Lisa
Smedstad
Valgt for
2019 - 2020
Styremedl. 1 Tor Gjertsen
Valgt for
2019-2019
Styremedl. 2 Line
Westersø
Valgt for
2019 - 2020

Adr.

Hytteadresse

Telefon

Internett adresse

Østhornveien
15D,
0874 Oslo

Linjeveien 2

99583538

emoldej@hotmail.com

Steinhammerveien Bryggeveien 2
13, 1177 Oslo

90 13 56 41

terje.haugseth@
gmail.com

Lerdalsfaret 1B,
1263 Oslo

Ulveveien 8

93 48 01 21

smedstadlisa@gmail.com

Furulia 63,
1356 Bekkestua

Ulveveien 5 B

92 69 72 39

t.gjert@gmail.com

Idas vei 35
0981 Oslo

Svarttrostveien 5 92488311

line@westerso.no
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