
Innkalling og dagsorden til årsmøte(r) i Langodden Vel  
tirsdag 5.4.2011,  kl. 18:30  i Hundsund Ungdomsskole, Aula B  
 
Godkjenning av innkalling, dagsorden og regnskap. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og personer til å 
underskrive protokollen.  
 
Kort gjennomgang av Årsrapporten og hva styret har gjort i året som har gått. 
 
Voteringer. Fristen for endringsforslag er gått ut. Ingen har forlangt lukkede avstemninger.  Viktig: Kun mindre 
vesentlige endringer av foreslåtte vedtak vil bli godtatt som ”benkeforslag”. De som skal stemme må ha betalt 
årskontingent, kr. 500.-, for 2010. Nyinnflyttede, kan betale kontingenten kontant før møtet.    
 

1. Styret foreslår at det også i år arrangeres en familie-sommerfest på ”Brådypet”, med samme festkomité.  
Til lekemateriell og dekorasjoner foreslår styret bevilget inntil kr. 2000.- 
 

2. Styret har mottatt flere henvendelser om adkomst og bruk av Shellstranden.  To av henvendelsene ligger 
på www.langodden-vel.org �Korrespondanse.  Årsmøtet bes å ta stilling til om styret, eller Snarøen Vel 
etter eventuell oppløsning av Lv, skal arbeide for adkomst / tilgang til den regulerte felles badeplassen ved 
FA1.  
 

3.  Valg: 5-7 styremedlemmer er på valg. De av valgkomiteen foreslåtte kandidater, har ikke kunnet 
påta seg styreverv. Årsmøtet vil bli spurt om forslag til kandidater. Som revisor er foreslått Halvor 
Oseid.  
 

4. Oppløsning av Langodden Vel. Egen saksfremstilling var vedlagt første innkalling - finnes også 
på  www.langodden-vel.org �  innkallinger og referater. Styret ber Årsmøtet ta stilling til om 
Langodden Vel skal oppløses og om beboerne skal oppfores til innmelding i Snarøen Vel.  Fra 
vedtektenes § 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.   

 
Hvis det er valgt et nytt styre, kommer vedtektenes § 10 til anvendelse og ny votering vedrørende 
oppløsning vil skje ved neste ordinære årsmøte i 2012.   
 

5. 5. Hvis det ikke er valgt et nytt styre, bortfaller både videre drift og ordinær prosedyre for 
oppløsning i henhold til vedtektene. Årsmøtet må da velge en ekstraordinær prosedyre og styret 
foreslår følgende tre valg: 
 
A. Akseptere oppløsning der og da - ved at det avholdes et nytt Årsmøte samme dag. Da vil 

valgkommiteen foreslå et avviklingsstyre. Retningslinjer for avviklingen vil bli diskutert.  
 

B. Ikke akseptere oppløsning. Da må noen melde seg til å ivareta vellets interesser i ett år samt innkalle 
til Årsmøte i 2012 og gjennomføre en ny votering.  

 
C. Hvis ingen melder seg til å drive vellet frem til neste Årsmøte, er vellet i realiteten oppløst på grunn av 

omstendighetene.  

 
6. Ved oppløsning skal Årsmøtet ta stilling til disponering av vellets penger. Se saksfremstillingen. 

JE Løken fremmer følgende underforslag (D).: Innestående på Lv’s konto anvendes til kollektiv 
innmeldelse i Snarøen Vel for dem som har betalt kontingent for 2010. Eventuelt overskytende 
beløp doneres Lions Snarøya.  

 
 
Sak 7. og 8. foreslås behandlet kun hvis det er valgt nytt styre. 



 
 
 

7. Fastsettelse av kontingent og budsjett for 2011. Styret foreslår følgende budsjett for 2011: 
 

Kontingenter dette år   100 x kr. 500.- 50000 
 

Renter, bankinnskudd    2000 
 

Container, singel etc.   -10000 
 

Kontingenter, gebyrer   -1400 
 

Vedlikehold    -6000 
 

Konsulenter, advokat    -10000 
 

Drift av nettsider     -6000 
 

Utlegg, adm.    -6000 
 

Sommerfest 
 

-2000 
 

Overskudd   8600   

 
8. Medlemmenes kvarter  Her kan medlemmene komme med forslag til arbeidsoppgaver for styret og si sin 
mening om styrets arbeide. Det eventuelle nyvalgte styre vil ut i fra disse forslag, utarbeide et program for 2011.  
 

Har du ikke anledning til å møte opp, foreslår styret at du avgir en konkret fullmakt til en nabo eller et 
styremedlem -  med FOR eller IMOT ovennevnte forslag .    
 

Vel møtt!  
 
 Langodden, 24.03.11.  
 
Hilsen Styret i Langodden Vel: 
 Eli Gjøen(fm), Erik Dillerud, Rolf Bruknapp og Carsten Winger.   


