
Protokoll fra årsmøtet i Langebåt Vel 2020 
Utsendt spørreskjema 12/4 – 16/4-2021. 82 besvart. 

 Ja/ 
For 

Nei/ 
Mot 

Blank Kommentar/Forslag 

Konstituering.     

Digitalt årsmøte godkjennes. 82 0 0  

Dagsorden godkjennes.  82 0 0  

Styrets sekretær velges til referent. 82 0 0  

Grete Bakken og Hans Olav Christiansen 
velges til protokollunderskrivere 81 0 1 

 

Følgende valgprosedyre foreslås: 
1. Det kan stemmes på en annen kandidat 

ved å skrive kandidatens navn i 
forslagsfeltet. (Kandidaten må være 
valgbar i hht. vedtektene). 

2. Til tillitsverv uten at noen andre 
kandidater er fremmet i forslagsfeltet, 
ansees valgkomiteens kandidat som valgt.  

3. Til tillitsverv med en eller flere kandidater 
fremmet i forslagsfeltet: Den kandidaten 
som får flest stemmer er valgt.  

4. Blanke stemmer betraktes som ikke 
avgitte stemmer. Gjelder alle 
avstemninger. 

Styrets forslag: 
Ovenstående valgprosedyre godkjennes. 80 0 2 

 

Styrets beretning (vedlegg nr. 1).  
Styrets forslag:  
Styrets beretning godkjennes. 81 0 1 

 

Årsrapporter fra:  
Vannkomiteen (vedlegg nr. 2).  
Tiurlia Båtforening (vedlegg nr. 3  
Sandbukta Båtforening (vedlegg nr. 4)  
Langebåt Minigolf Klubb (vedlegg nr. 5)  
Miljøkomiteen (vedlegg nr. 6)  
Styrets forslag:  
Årsrapportene tas til orientering. 81 0 1 

 

Regnskap (vedlegg nr. 7) og 
revisjonsberetning (vedlegg nr. 8)  
Styrets forslag:  
Regnskap og revisjonsberetning godkjennes. 

81 1 0 

De henviste noter i 
årsrapporten mangler. Store 
avvik i regnskap vs. budsjett 
er ikke forklart. Det er 
vanskelig eller umulig å vite 
hvilke poster som legges i de 
generelle kontoene 

 

  



 

Fastsettelse av medlemskontingent og 
andre avgifter: 
Styrets forslag:  
Det gjøres ingen endringer i 
medlemskontingenten eller andre avgifter. 82 0 0 

 

Budsjettforslag for kommende periode 

(vedlegg nr. 9).  
Styrets forslag:  
Det fremlagte budsjettforslag tas til 
orientering. 

78 1 3 

1. Nesten ingen 
budsjettposter er forklart 
med noter eller forklart i 
årsrapporten, noe som er 
helt nødvendig når det 
kun er digitalt årsmøte. 
 
2. Trenger mer 
informasjon på beløpet 
300 000 kr avsatt til 
"velhuset - toalett". Hva 
skal gjøres? Hvem skal 
gjøre det? Er det 
nødvendig? 

Innkomne forslag og forslag fremsatt av 
styret. 
Ingen innkomne forslag 

    

Valg av styre  
(valgkomiteens innstilling, vedlegg 10). 

    

Harald Maurstad, styremedlem, gjenvalg 81 0 1  

Thore Retvedt, styremedlem, gjenvalg 81 0 1  

Gunn Blegvad, varamedlem, ny 78 1 3 Gunn er sikkert en utmerket 
kandidat, men jeg foreslår at 
det velges en 
vara/styremedlem fra 
Sameiet Godthullia Vei og Va 
- enten i år eller til neste år 
for å etablere et så godt 
samarbeid som mulig. 
Forslag: NN* (leder) eller 
meg selv (NN*) 

Terje Haugseth, revisor, gjenvalg 80 0 2  

Jan Lund, medlem miljøkomiteen, gjenvalg 81 0 1  

Olav Aardalsbakke, vannkomite, gjenvalg 82 0 0  

Knut Barking, vannkomite, gjenvalg 82 0 0  
Nina Ruud, valgkomiteen, ny 80 0 2  

 
*: Anonymisert av referent. Forslaget er oversendt valgkomiteen. 
 
 
 
…………………………… …………………………… …………………………… ………………………………… 
       Styreleder  Styrets sekretær    Grete Bakken Hans Olav Christiansen 


