Styrets beretning 2019
1. STYRET
Det er avholdt 5 styremøter i tillegg til jevnlig kontakt pr. mail og telefon.
Styret har i perioden bestått av:
Styreleder:
Henning Kolstad
Nestleder:
Harald Maurstad
Kasserer:
Svein Leidland
Sekretær:
Helge Dietrichson
Styremedlem:
Thore Retvedt
Varamedlem:
Christoffer T. Tobiesen
Varamedlem:
Hilde Magelssen

valgt for 2 år i 2018
valgt for 2 år i 2019
valgt for 2 år i 2018
valgt for 2 år i 2018
valgt for 2 år i 2019
valgt for 2 år i 2019
valgt for 2 år i 2018

2. GENERELT OM VELLET
Regnskap og revisjon
Regnskapsførselen utføres av valgt kasserer, Statsautorisert revisor Svein Leidland.
Vellets valgte revisor er Terje Haugseth
Forsikring
Vi har fullverdiforsikret 9 bygninger: 4 pumpehus, 2 tankhus, 2 båthus og 1 velhus med
lager, samt to brygger i Gjensidige Forsikring med nr. 83582778. Alle forsikringene våre
ble gjennomgått i løpet av året og styreansvarsforsikring er lagt til.
Velveiene
Velveiene som vårt vel er ansvarlig for er Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien ned
til parkeringsplassen. I tillegg er Langebåt Vel sammen med de andre vellene ansvarlig
for vedlikeholdet av hele Langebåtveien. Kostnadene til dette fordeles etter en fastsatt
fordelingsnøkkel mellom vellene.
Styret i Langebåt vel tok i sommer initiativ til et møte i Veistyret for Langebåtveien for å
bli enige om asfaltering av Langebåtveien. Som resultat av dette fikk Langebåtveien samt
en rekke private veier og velveier i alle tre vellene et etterlengtet vedlikehold. Det legges
opp til årlig vedlikehold av Langebåtveien og vellets øvrige veier.
Friområdene
I henhold til årsmøtevedtak ble det avsatt 40.000 kr. til felling av trær og andre
miljøtiltak. Beløpet er benyttet til en rekke tiltak.
Trefelling er gjennomført etter anbefaling fra Miljøkomiteen.
Parkeringsplassen i Tiurlia er utvidet for å gi plass til flere biler og bedre
fremkommelighet. Styret har, i samarbeid med Tiurlia båtforening fått fjernet
støttemuren mot badestranda som var i ferd med å rase ut. Arbeidet fullføres i 2020.

Det er også gitt bidrag til forbedring av området mellom stranden og samlingsplassen i
Tiurlia.
Dessuten er det bevilget 30.000 kr. til nytt stupebrett ved Dronningveien og gitt positiv
støtte til utbedring og bedre sikring av stranden i Sandbukta.

Vannverket
Styret ønsker å etablere et prosjekt som skal se på framtidig vannforsyning på Langebåt.
Dette er det tatt høyde for 2020 budsjettet. Det er viktig å avklare situasjonen og planer
med Frogn kommune og ha en god dialog med Marikova og Båtstø vel.
Årets fellesdugnad
Dugnaden ble gjennomført med innsats fra 62 medlemmer.
Det ble ryddet og fjernet busker og trær langs veiene. Sørstranda og Klokkestranda ble
ryddet og søppelet ble kjørt bort. Det ble felt flere trær i Tiurliveien som hindret
avrenning.
3. EIENDOMSOVERDRAGELSER
Det er viktig at styret varsles om eiendomsoverdragelser med navn, adresse,
telefonnummer og epostadresse. Vi ønsker kontakt med ny eier og vil sende et
velkomstbrev med informasjon om Langebåt vel. Dessuten vil vi gjerne kunne
kommunisere med flest mulig medlemmer via epost og internett.
4. STYRETS ARBEID
Styret har gjort fremstøt mot de andre vellene for eventuelt å få etablert et permanent
veistyre for Langebåtveien i henhold til Veiloven. Vellene har imidlertid blitt enige om at
dagens ordning fungerer bra. Det avtales et møte pr. år hvis ikke annet er nødvendig.
Opprettelse og formalisering av en ny instans er ikke ønskelig.
Det er montert snøfanger på tankhuset i Sandbuktveien
5. BVA OG KOMMUNALT VANN
Alt er nå klart for fremføring av kommunalt vann til Båtstø. Anleggsarbeidene med
sjøledningen starter opp i månedsskiftet januar/februar, mens arbeidene på land starter
litt senere i vinter. Alt ligger dermed til rette for at BVAs medlemmer får kommunalt
vann til årets sommerferie.
6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
Resultatregnskapet for 2019 viser et overskudd på 122.850 kr. mot et budsjettert
overskudd på 7.500 kr. Vellet har en egenkapital på 1.227.653 kr. Den økonomiske
situasjonen for Langebåt Vel må sies å være svært god.
For nærmere detaljer viser vi til spesifikasjoner i regnskap.

7. TAKK!
Styret vil takke Miljøkomiteen og Vannkomiteen for god innsats i 2019.
Dessuten fortjener Dag Eriksen takk for arbeidet med websiden vår www.langebaat.no.
Den er en viktig og nyttig informasjonskilde som alle medlemmer kan besøke og endatil
abonnere på gratis.
Styret vil også takke valgkomiteen som har levert sin innstilling styret.

