
Forslag  til  Årsmøtet 2011  om  oppløsning  av  Langodden Vel. 
Oppfordring  til  innmeldelse  i  Snarøen Vel    
 
Årsmøtet 2010 ba styret utrede en sammenslåing med Snarøen Vel (Sv). Med dette fremsetter styret i Langodden 
vel (Lv) et forslag om oppløsning av Lv og en oppfordring til innmelding i Sv. Forslaget har som hovedgrunn: 
De senere år har det vært vanskelig å få medlemmene til å engasjere seg i velarbeid på Langodden. Valgkomiteen 
har hatt problemer med å finne styremedlemmer og i øyeblikket er ikke styret fulltallig. Valgkomiteen har ikke 
kommet frem til nye kandidater til styreverv for 2011. Det har også til dels vært vanskelig å få valgte 
styremedlemmer til å engasjere seg og å utføre sine tildelte oppgaver. Nåværende styre mener driften av Lv er 
problematisk og mener beboerne på Langodden vil være best tjent med medlemskap i Sv. 
 
Forberedelsene med å utarbeide dette forslaget har vært gjort på tre styremøter og på to møter med styret i Sv. 
En sammenslåing av de to vellene innebærer en del praktiske og formelle utfordringer. De to velstyrene har i 
fellesskap kommet frem til at en oppløsning av Lv etterfulgt av at beboere på Langodden melder seg inn i Sv i 
realiteten er likeverdig med sammenslåing. Styret i Sv ønsker beboerne på Langodden velkommen som 
medlemmer. Sv mener at det er hensiktsmessig med ett vel i stedet for to. Styret i Sv har gitt formann Jørgen Juell 
mandat til å føre en dialog med Lv.  Hvis Årsmøtet i Lv vedtar oppløsning, vil Sv først informere sin valgkomité om 
endringen. Deretter blir medlemmene informert om dette på årsmøtet i Sv den 27. April med påfølgende 
utsendelse av informasjon til beboerne på Langodden. 
 
Fordeler med en velforening:  
Løser for en stor del problemet med rekruttering til styret i Lv. Et stort vel står sterkere utad, særlig i ”store” saker 
som eksempelvis utbygging på Fornebu og trafikk på hovedveiene. Bærum Kommune ønsker å forholde seg til få 
og store velforeninger. Mer ressurser tilgjenglig (mennesker, penger osv) i et større vel, enklere å få engasjert 
frivillige til prosjekter.   
 
Ulemper med en velforening:  
En del spesielle Langodden saker, som best håndteres av et ”lokalt” vel – eksempelvis ”lekeplassaken” og ansvar 
for fellesområder. En sammenslåing bryter med historikk og tradisjoner på Langodden.   
 
Formelle forhold. Fra vedtektene: 

§ 9. Vedtektsendringer 
………. Er Årsmøtet ikke beslutningsdyktig, skal styret innkalle til et ekstraordinært Årsmøte eller ta saken opp på neste 
årsmøte. Dette årsmøte, eventuelt det ekstraordinære årsmøtet, er i så fall beslutningsdyktig uansett fremmøte..  
§10. Oppløsning 
Vedtak om oppløsning skal behandles av 2 på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3-dels flertall av de 
avgitte stemmer når minst 40% av medlemmene er til stede. .  

 
Ordlyden i vedtektene gjør at forslaget om nedleggelse blir å behandle i to Årsmøter. Styret har tolket vedtektene 
slik at de ikke er til hinder for at to Årsmøter avholdes på samme dag. 
 
Styrets forslag til oppløsning av Langodden Vel:  
 
Hovedforslag: Styret foreslår at Lv oppløses på et tidspunkt som et valgt avviklingsstyre finner passelig av 
hensyn til pågående saker. Etter oppløsning oppfordres beboerne på Langodden til å melde seg inn i Sv. 
Innestående på konto, inntil opphørsdato, brukes til utgifter som påløper i ikke avsluttede saker.  
 
Ved flertall for dette forslaget,  
Underforslag A.: Innestående saldo per opphørsdato innbetales til Sv.:  
Underforslag B.: Innestående saldo per opphørsdato tilbakebetales medlemmene. 
Underforslag C: Innestående saldo per opphørsdato doneres til Lions, Snarøya. 
 
Får forslaget flertall foreslås at Årsmøtet velger følgende avviklingsstyre: Eli Gjøen, Erik Dillerud og Jon-Erik Løken. 
 
Hvis ikke forslaget om nedleggelse får det nødvendige flertall, står man overfor to alternativer:  
 
Alt. 1.) Årsmøtet må den 5.4.11 velge 5 herav 4 nye styremedlemmer, En av de eventuelt 4 nye styremedlemmene 
må – på det samme Årsmøte - påta seg oppgaven med å være formann. Valgkomiteen har ingen kandidater.   
 
Alt 2.) Hvis ikke Årsmøtet klarer å velge nytt styre, vil ikke vellet kunne driftes og er i realiteten nedlagt inntil 
eventuelt nytt styre er valgt. Nåværende styre anser – i så fall - vellet for nedlagt hvis ikke minst 10 medlemmer (jfr. 
Vedtektenes § 5 , 4.ledd)  tar initiativ til nytt Årsmøte med valg av nytt styre innen 1.5.11. Hvis ikke slikt initiativ blir 
tatt vil styret avvikle vellet i løpet av mai måned.  

 
Spørsmål angående styret forslag om oppløsning kan rettes til post@langodden-vel.org   
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