
Referat Arsmote i Langodden Vel 23 april 2Ot2

Motet ble 6pnet av Styrets leder Paal Engelstad.

Paal Engelstad ble valgt til 6 lede m6tet og Rolf Bruknapp ble valgt som referant.

Til tellekorps ble Eli Gjoen og Thomas Berntsen valgt.

Til 6 medundertegne protokoll ble Stile Murstad og Ellen Furru valgt.

Det var 23 fremmotte medlemmer, og7 fullmakter, samlet 30 stemmer.

!nnkalling ble godkient.

Styrets Arsberetning ble gjennomgitt av Paal Engelstad, og denne ble enstemmig godkjent.

Regnskap for 20tl ble enstemmig godkjent.

Det var ingen innkomne forclag fra medlemmene. Styrets forslag ble gjennomgitt, og f@lgende

avstemminger fa nt sted :

- Punkt 6.a.1 pi lnnkalling: Vedtektsendering. Fjeme krav om at langodden Vel skal ha

Medlemskap i Norges Vetforbund. Forslaget ble enstemmig vedtatt-

- Punkt 5.a.2 pi lnnkalling: Vedtektsendring. Endrede vedtektqp ang. valg av styre. Forslaget

ble vedtatt med 29 stemmer for, 1 stemme mot. I tillegg ble oftet <anslagsvis> str0ket.

- Punkt 6.a.3 pi lnnkalling: Vedtektsendring. Endrede regler for oppl6sning av Langodden Vel.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Punkt 6.a.4 pi lnnkalling: Oppgradering av BridypeL styret gis oppgave 6 utrede dette med

tanke pi senere beslutning. Forslaget ble vedtatt med27 stemmer for, 3 stemmer mot.

- Punkt 5.a.5 pd lnnkalling: Fullmakt til Styret 6 forhandle avtale med SLF. Forslaget ble vedtatt

med 29 stemmer for, 1 stemme blank.

De tre Overste punktene, 6.a.1 til og med 6.a.3 gjelder vedtektsendringer som krever minimum 40%

fremmote, noe det ikke var. Disse punktene mi derfor vedtas p6 et ekstraordinert 6rsm0te, eller pi

neste ordinare 6rsm6te. Styret tar stilling til dette senere.

Budsiett 2012. Det fremlagte budsjettforslag ble godkjent.

Forstag tit nytt Styre. Det foreslitte Styret bte enstemmig godkjent. Nytt styre bestir av:

- Paal Engelstad (Leder)

- Berit Olsen

- Anna Kathrine Asprem Hvardal

- Rolf Bruknapp

- Natalie Ueland (ny), Junkerveien 5

- Kristin Torbjornsen (ny), Hundsundveien 30

- Ellen Furru (ny), Langoddveie",SS4

Som Valgkomite ble EliGjoen og Erik Dillerud valgt
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illedlemmenes kvarter hadde fOlgende innspill fra med lemmene:

= Trafikk og parkering. Fokus pi huller i vei.

- Aksjon mot Hafslund for f, fi nettspenn lagt ned i bakke.

- Vurderinger av fartshumPer-

- Skilting av Stortya badeplass forl gi interesserte retning ved inngang til Fornebu omridet.

- Overvikning av Sildebau omrldet og bruk av dette fremover'

t
I
I
I

F,

t

Rotf Brulmapp
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