
Referat fra årsmøtet i langodden Vel den 12. april 20 I O, Hundsund Ungdomsskole

Årsmøtet ble åpnet ved styrets formann, Erik Dillerud.

Det var 33 fremmøtte stemmeberettigede, og i tillegg var 8 representert ved fullmakt.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Et enstemmig årsmøte valgte følgende:

Ordstyrer:
Referent:
Langodden Vel
Tellekorps: John Aage Hvordal og Eva Bøhn
Underskrift av protokollen: Ståle Murstad og John-Erik Løken

Arne Thorvaldsen
Ingen av medlemmene kunne påta seg oppgaven, som derfor ble gitt til Styret i

Styrets årsrapport ble enstemmig vedtatt.
I det etterfølgende er de enkelte hovedaktiviteter understreket. Av aktivitetene er "Shell" lekeplass og
Videoovervåkning behandlet og referert under egne hovedpunkter.

Steiner på Brådypet ser ut til å ble dyrere å fjerne enn tidligere antatt. Det ble under posten Budsjett (se
lengre bak i dette referatet) vedtatt å avsette 20 000 til dette arbeidet.

Det ble diskutert grensegang mellom Fellesstrand og Vel i slike tilfeller som dette, og det ble slått fast at dette
var en Vel oppgave, bl.o. fordi denne aktiviteten vil berøre alle på Langodden, og ikke bore oppsittere på
Fellesstrand.

Groing i Hundsund/Koksa og vannkvalitet. Styret hor ikke i 2009 jobbet med evt. åpning av Hundsund mot
Snarøykilen da dette er indikert for dyrt og komplisert.

NIVA er hyrt inn for å analysere vannkvaliteter og for å gi råd om tiltak for forbedring. Resultatet viser at det
ser ut til å være høye verdier av næringssalter som igjen kan skyldes gjødsling og kloakk, men det er knyttet
usikkerheter til konklusjonene. Man trenger videre utføre strømningsanalyser, og dette er kostbart. Styret har
tilskrevet Bærum kommune om å få dekket kostnadene til NIVA analysene allerede utført, og får å hjelp til å
gjennomføre evt. tiltak, samt til å få økonomisk støtte til å utføre strømningsanalyser. Styret følger opp dette.

Dugnad. I 2009 ble denne organisert ved en innsamling av kvist og man legger opp til samme opplegg i 20 I O.
dato for innsamling er 14/5 20 I O der kvist må plasseres i veikant, anbrakt i bunter (bundet sammen). Ingen
foreslo å endre på denne ordningen

Båthavn i Koksa. Denne er nå borte og problemet er løst.

Trafikk til Hundsund er nå i all vesentlighet lagt men innkjørsel fra "Kaster" rundkjøring og problemet er løst.

Badebøyer ble tatt opp i vinter, og er nå lagt ut igjen ved Brådypet.

Kontakt med Bærum Velforening har ikke funnet sted aktivt.

På følgende områder har det ikke vært aktivitet:
o Kontakt med Sameiet Langodden Fellesstrand.
o Byggesaker,
o Fornebu reguleringer
o Salget av Langoddens Historie
o Trafikken til byggeområdet LV 98-1 10 og

Økonomisk status ble kort redegjort for.

Regnskap 2009 ble enstemmig vedtatt
Resultatregnskap og Balanse for Langodden Vel for 2009 ble gjennomgått og godkjent.

Lekeplasssaken. "Shell-tomten".
Saken er omfattende, og godt beskrevet på Langodden Vel's hjemmesider.



Det ble gitt er kort oppsummering av hvordan dette sakskomplekset ble forstått og håndtert da dette ble
etablert ifm. Reguleringsplanen for Langodden. I ettertid ser det ut til at Bærum kommune har sviktet sine
oppgaver ifm. iverksetting (utbyggingsavtaler, avtaleverk med grunneier, drifting og vedlikehold med mer) av
de vedtak som ble gjort rundt dette.

En meningsutveksling fant sted. En av grunneierne til det regulerte lekeplassområdet kunne på spørsmål fra
salen om å ta lekeplassen i bruk slik den er i dag, informere om at grunneier ville se på en slik bruk som
selvtekt, og derved i strid med lover og forskrifter. Grunneier uttrykte klart at planområdets barn ikke ville få
tilgang til lekeplassen. Det ble også utvekslet meninger om kostnader rundt en videre prosessering av saken fra
Langodden Vel's side.

Det ble stemt over følgende tekst, som er den samme som nevnt i Innkallingen med noen mindre justeringer:
" Årsmøfefs gir sfyref fullmakf fil å bruke alle klagemulighefer - foreløpig unnfaH reHslig prøving - og å
arbeide for of def inngås en ufbyggingsavtale som sikrer bruken eller of def igangseHes ekspropriasjon. Målef
er å få Bærum Kommune fil å pålegge grunneier å opparbeide en brukbar lekeplass for hele planområdef ihf.
reguleringsplanen og polifiske vedfak. herunder fjerne oppfYlling.

Ovennevnte ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer.

Videoregistrering av trafikk til/fra Langodden.
En lang meningsutveksling fant sted om saken, og det ble fremsatt kritikk mot styrets saksbehandling, noe som
ble imøtegått av styret.

Det ble deretter stemt over hvorvidt:
"Sfyref skulle ufarbeide og sende en Klage fil Personvernnemda på Dafafilsynefs svar. og evt. filhørende
endringer i vedfekfene våre dersom deHe vedfos. "

17 stemte For og 23 stemte Mot forslaget.

Pengegaver
Det ble diskutert for og mot et prinsipp om å tillate anonyme pengegaver til Langodden Vel.

Det ble stemt over hvorvidt:
"Slyrel skal ha anledning liI å moffa pengegaver. men ikke å kunne bruke disse før eHer vedlak i påfølgende
(nesle års) årsmøle i Langodden Vel"

24 stemte For, og 16 stemt Mot.

Kontingent og Budsjett
Forslag til Kontingent og Budsjett, der posten for 32 000,- Video registrering utgår, mens inn i tillegg kommer en
post for 20 000,- til å fjerne steiner på Brådypet, samt en post 5 000,- i bidrag til musikkkorpset, ble
enstemmig vedtatt.

Sommerfest
Det ble enstemmig vedtatt å arrangere Sommerfest pånytt, og festkomiteen fra i fjor ble gjenvalgt med
budsjettert tilskudd kr. 2000.-.

Forslag fra Hans Gjersøe: Sammenslåing med Snarøya Vel
En meningsutveskling fant sted om saken, og flere beskrev tidligere utspill om saken. Det ble slått fast at det
ikke var anledning til å stemme over hvorvidt en slik sammenslåing skulle finne sted (da dette bl.o ikke var
diskutert med Snarøya Vel).

Det ble stemt over hvorvidt:
''Slyrel innleder samfaler med Snarøya Vel med lanke på en sammenslåing og ulreder fordeler og ulemper
med deHe"

23 stemte For, og det ble ikke foretatt noe motvotering.

Valg:
Følgende ble enstemmig valg til Styre i Langodden Vel:

Leder: Eli Gjøen
Medlem: Erik Dillerud
Medlem: Rolf Bruknapp
Medlem (ny): Carsten Winger



Halvor Oseid ble gjenvalgt som revisor.

Til Valgkomite ble Erik Hynne og John-Erik Løken valgt.

PostenMedlemmenes kvarter utgikk fordi møtet gikk ut over tidsrammen og møtelokalet ikkekunne brukes etter
2130. Det ble ikke gjennomgått noen andre saker.

Langodden, I 2 april 20 IO

L\{


