
Langodden Vel 
 
Referat fra Årsmøtet i Langodden Vel – 1. februar 2007  
 
Tilstede: 26 stemmeberettigete medlemmer 
Møtet fant sted i Kirkestuen fra kl 1830 
 
Dagsorden: 

1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og personer til å underskrive protokollen 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Godkjenning av Årsrapport fra Styret for 2006 
4. Godkjenning av regnskap for 2006 
5. Fastsettelse av kontingent og budsjett for 2007-02-11 Samarbeidsavtalen med SLF om 

41/85 
6. Innkomne forslag 
7. Endring av vedtekter paragraf 6 
8. Forslag til ny paragraf 11 i vedtektene for Langodden Vel 
9. Program for Langodden Vel 
10. Valg av styre 
11. Valg av revisor 
12. medlemmenes kvarter 

 
ad 1: Følgende personer ble valgt til ulike roller i forbindelse med gjennomføring av Årsmøte: 

• Ordstyrer: John-Erik Løken 
• Referent: Wilhelm Mohn 
• Tellekorps: Jon-Åge Hvardal og Rigmor Erichsen 
• Underskriving av protokoll: Ståle Murstad 

 
ad 2: Innkalling til møtet og Dagsorden godkjent uten kommentarer 
 
ad 3: Styrets Årsrapport for 2006 ble gjennomgått og godkjent. Følgende punkter ble 
diskutert: 

• Historien om Langodden: Denne er blitt veldig godt mottatt. Arne Thorvaldsen som 
har ledet arbeidet med ”Historien” fikk stor takk for dette og applaus av Årsmøtet. 

• Kabler og ledninger langs veien: Arbeidet er nå ferdigstilt. Manglende lyspærer vil 
komme på plass i løpet av kort tid. 

• Bøyer i Koksa-bukten: Her ble det kommentert at det er positivt både med 
markeringen av Regattabanen for padlerne, og med de de eksisterende ”Langodden-
bøyene” i bukten. Det er ikke ”fritt frem” å legge ut nye bøyer. Dette er regulert i den 
nye Reguleringsplanen. Det er viktig å sikre at utbyggingen på Fornebu ikke medfører 
utlegging av nye, ”Langodden-eksterne” bøyer i sjøen utenfor Langodden. 

• Åpning av Hundsund: Potensielt veldig viktig sak som det nye styret bør arbeide 
videre med fremover. 

• Trafikale forhold: Fartsmålinger som ble gjennomført i Langoddveien før jul viste at 
gjennomsnittshastigheten var 31 km/t i 30-km sonen. Myndighetene var godt fornøyd 
med disse resultatene og vil derfor ikke etablere nye fartsdempende tiltak på 
Langodden. Målingene som ble gjennomført viste også at det er ca. 800 biler til/fra 
Langodden per døgn. Skilting med ”Kjør forsiktig, barn leker” er blitt godt mottatt. 
Flere skilt, gjerne større kan trenges. Det oppfordres fremdeles til å kjøre svært 



forsiktig på de smale og uoversiktlige veiene på Langodden som også er skolevei for 
barna våre. 

• Båtplass-saker: Det ble fastslått at båtplass-saker hjemmehører i SLF og ikke i 
Langodden Vel. 

 
ad 4: Regnskapet ble godkjent uten kommentarer 
 
ad 5:  Kontingenten ble vedtatt økt til kr 350 per medlem for året (fra kr 300). Budsjettets 

utgiftsside ble ellers økt med kr 20.000 i tilfelle behov for konsulent- og/eller 
advokathjelp i forbindelse med å hindre at innkjøring til det nye Hundsund-området vil 
komme fra Langoddveien. 

 
ad 6: Samarbeidsavtalen med SLF ble vedtatt med to kommentarer: 

• Langodden Vel ivaretar ”bøyer utenfor Området som ikke er fortøyningsbøyer; det vil 
si forvaltning både av godkjennelser og eventuell fjerning av slike bøyer” 

• ”Mindre joller kan også oppbevares i merkede soner så langt det er plass, men først 
etter skriftlig avtale med styret i SLF.” 

Disse endringene skal søkes å få godkjent også av Styret i SLF slik at en endelig 
Samarbeidsavtale mellom Sameiet og Vellet kan underskrives. 
 

ad 7:  Det var ikke kommet noe forslag fra noen medlemmer i Vellet innenfor de tidsfrister 
som gjelder. Styret hadde i innkallingen til Årsmøtet bedt om medlemmenes råd om 
hvorvidt Vellet bør søke å megle i faktiske eller potensielle nabomessige konflikter. Når 
det gjelder båtplass-saker var medlemmenes råd på Årsmøtet at Styret i Vellet ikke bør 
engasjere seg proaktivt i å megle eller å være konfliktløser mellom parter på Langodden. 
Andre saker kan vurderes på ”sak-til-sak basis”. 

 
ad 8: Styrets forslag om at styret skal bestå av 5-7 medlemmer ble enstemmig vedtatt av 

Årsmøtet. Da dette var 2.-gangsbehandling av forslaget som krever vedtektsendring, betyr 
dette at Vedtektene nå endres, da saken også fikk kvalifisert flertall ved forrige Årsmøtet, 
men det da var færre enn 40 prosent av medlemmene som var tilstede. 

 
ad 9: Ny paragraf 11 i Vedtektene ble enstemmig vedtatt som følger: ”Styrereferat, 

årsmøtereferat, inn- og utgående korrespondanse, samt andre viktige dokumenter 
arkiveres på en kronologisk måte, slik at de enkelt kan fremskaffes ved behov. 
Styreformannen disponerer arkivet og overlater dette til påtroppende styreformann som 
utkvitterer dette etter gjennomgang.” Tidligere paragraf 11 blir etter dette paragraf 12 som 
da vil lyde: ”Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet 1998 og revidert senest på årsmøte 1. 
februar 2007.” Da dette er en vedtektsendring, må denne saken igjen forelegges neste 
Årsmøte, da fremmøtet ved dette Årsmøtet var for lavt til å kunne endelig beslutte 
vedtektsendringer. 

 
ad 10: Det nye styret vil selv forme sitt eget program. Styret ble oppfordret til å vurdere å 

kune støtte medlemmer i å ivareta Reguleringsplanen, men utøve dette med klokskap og 
uten å skape konflikter mellom naboer. 

 
ad 11: Det foreslåtte nye styret ble enstemmig valgt: Erik Dillerud (Formann); Morten Hiorth 

(ikke på valg); Trond Bergquist (ny); Erik Hynne (Ny); Ole Øystein Haugen (Ny). 
 
ad 12: Halvor Oseid ble gjenvalgt som revisor 



 
Møtet ble formelt avsluttet før Medlemmenes kvarter. 
 
Innspill i forbindelse med Medlemmenes kvarter (Sak 13): 

• Kvinner etterlyses i Styret. Det bør søkes en jevnere fordeling mellom kjønn i styret. 
• Adgang til naturområdet på Storøya: Storøya-stranden og friområdet åpner ”formelt2 

til sommeren. Gartnere har satt som betingelse at alt nyplantet skal være beskyttet i tre 
år. Derfor vil porten i enden av Langoddveien være stengt i denne perioden, men 
inngangen til området ved Pumpehuset i Langoddveien er nå åpen for ferdsel. 

• Styret bør ikke arbeide for permanent båndtvang på Fornebu-området 
• Medlemmene ble oppfordret til å melde sine email-adresser til Styret 

(dillerud@fornebuklinikken.no) for å kunne motta informasjon hyppigere og på en 
enklere måte fra Styret. Dette vil også spare styret for mye utleveringsarbeide ifm 
informasjonsskriv og innkallelser.  

• Vellet bør fortsatt engasjere seg med å få grunneiere til ”å rydde opp” etter 
”motorsagmassakren” på Shell-tomten. Vellet har sendt flere brev, men bare mottatt 
”god dag mann økseskaft-svar” fra kommunen. Det er frykt for at ingenting kommer 
til å hende for å gjenopprette området. Styret bør vurdere hvorvidt det skal kreves at 
videre deling av eiendommen ikke skal tillates før opprydding og istandsetting er 
skjedd fyldest.  

 
Møtet ble hevet kl 2030. 
 
 
 
Wilhelm Mohn (sign)      Ståle Murstad (sign) 
Referent       Bevitner riktig Protokoll 
 
 


