ÅRSMØTE FOR 2020
LANGHUS VELFORENING
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Innkalling offentligjort 15. oktober 2021

Det innkalles til ordinært årsmøte for året 2020
Tid: Mandag 22. november 2021 kl. 19:00)
Sted: Storsalen på Langhuset
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning og godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent
Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet
Årsberetning for 2020
Regnskap for 2020
Vedtekter
Fastsettelse av kontingent
Innkomne saker
Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2020 være betalt.
Frist for mottak av årsmøtesaker:
8. november 2021. Sendes til: leder@langhusvel.no
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens innstilling blir delt ut på møtet.
Øvrige dokumenter:
Årsmøtepapirer kan lastes ned fra denne siden en uke før årsmøtet.
Velkommen!
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Valg av møteleder og referent

1. Møteleder: Leder

Forslagsstiller: Styret

2. Referent: Sekretær

Forslagsstiller: Styret

Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

1.

Forslagsstiller: Årsmøtet

2.

Forslagsstiller: Årsmøtet
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Årsberetning for Langhus Velforening for året 2020
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Trond Linnestad
Egil Bekkeli
Svein Gustavsen
Bjørnar Granheim
Arild Gunby
Per Kjeldaas

Regnskap:
Revisor:
Valgkomitè:

Rg. regnskap AS
Arne Johs Aune
Ståle Norang og Jostein Nyhammer

Generelt
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2020.

Årsmøte for 2019
Ble gjennomført 17. september 2020 pga corona.
Jostein Nyhammer ble takket av som mangeårig brøytekoordinator og i valgkomiteen. Ellen Haave Larsen
ble takket av som mangeårig sekretær for vellet.
Nestleder Egil Bekkeli overtok Josteins oppgaver med brøyting og leder overtok sekretærfunksjonen.

Snøbrøyting
I 2020 ble det inngått en tre- års kontrakt med Kråkstad Snø og Anlegg AS etter forutgående et års
kkontrakt. Det ble til sammen brøytet 53 073 kvm veier og gårdsplasser i 2020. Fakturaen som ble betalt
var for dette året på kr 523 365,- eks moms.
Samarbeidet med KSA er godt. Vellet leverer brøytelister til KSA som brøyter etter disse.

Styreforsikring
Styret inngikk avtale om styreforsikring med iF forsikring.
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Strøing
Strøing inngår i vedtektene. Styret har inngått avtale med ny entreprenør om å tilby dette. Det
var lite strøing.

Skraping
Skraping ble foretatt ved behov. Vi beholder ikke lenger sålen som tidligere. I perioder er det for
mildt.

Feiing
Vi har ikke begynt med feiing.

Brøytelisten og fakturalisten og fakturering
Dette har i 2020 vært gjennomført av nestleder Egil Bekkeli og Rg Regnskap i samarbeid. Det er
noe etterslep fra 2019 på utestående brøyting. Dette var første året med fakturautsendelse på
epost. Styret jobber videre med å innhente epostadresser.

Medier og informasjon
Langhus Vel har egen hjemmeside og Facebook side med over 2000 følgere.
Medlemmene får også et informasjonsbrev i samme forsendelse som faktura for medlemskap og
brøyting.

Tusse- Brygga, stupebrett og stien rundt
Her har det vært flere vellykkede dugnader med reparasjoner av klopp og brygger.

Tusse- stien til Møllerenga
Her har det vært flere vellykkede dugnader. I år ble det satt opp ny trapp i den bratteste bakken i
stien.

Ny badeflåte
I slutten av mai 2020 ble det iverksatt en ny vipps aksjon og denne gangen for å realisere
badeflåte i Tusse. Initiativtagerne Cecilie Eriksen og Linn Marthinsen søkte om vellet kunne bistå
i arbeidet. Dette ble det gitt et ja til av et flertall i styre. Forutsetningen var at flåten skulle
anskaffes av vellet og umiddelbart ved sjøsetting gis som gave til kommunen.
Informasjon til styret kom første gang 30.5. Da ble det også sendt informasjon til de av
styremedlemmene som er på messenger. Deretter ble styret informert om aksjonen og vellets
ansvar i epost til styret den 2.6. Deretter i styremøte 10.6.
Badeflåten ble innkjøpt og til stor glede for bygda. Den gledet seg og det har trolig aldri falt så
mange godord fra bygda til vellet og initiativtagerne på facebook siden Hva skjer på Langhus.
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Men så ble Tusse forurenset og stengt for all aktivitet slik at sjøsetting ble utsatt til 2021.

Huskomiteen for Langhuset.
Per Kjeldaas har representert vellet i huskomiteen.

Langhus Bad og Vevelstad gymsal
Langhus Bad og gymsalen skal rives innen 31.12.2021. Det er ingen løsning på erstatningslokaler.
Vår deltagelse i tidligere Ski kommunes brukergruppe for ny svømmehall er blitt borte. Egil
Bekkeli representerte vellet. Men har ikke blitt innkalt på nytt eller fått informasjon om hva som
skjer.
Vår deltakelse i interessegruppen som består av Langhus IL Alliansen, Ski svømmeklubb og
Langhus vel er også forsvunnet. Leder har ikke hørt noe. Men det er store planer om blant stor
svømmehall med 10 meters stupetårn. Så vidt vi vet er det en gruppe bestående av Langhus IL
og Nordre Follo kommune som fortsetter arbeidet.
Vi har også i år etterlyst vår deltagelse. Ikke mottatt tilbakemelding.

Styrehonorar:
Styrehonorar utbetales til hele styret.
I styremøte 14.12 ble det iverksatt ny rutine slik:
Vedtak: Utbetaling av styregodtgjørelse utbetales i fremtiden én uke før påfølgende årsmøte. Dette betyr
at neste utbetaling ikke skjer før én uke før årsmøtet for 2021 dvs ca i mars 2022. Prinsippet for fremtiden
blir etterskuddsbetaling.

Bevilget støtte i 2020.
Sommerskolen på Langhus støttet med kr 10 000,- også i år.
Natteravnene er en stor bidragsyter til Langhus og ble etter søknad bistått med kr 5 000,-

Medlemmer.
Vi var ca 620 medlemmer pr. 31.12.2020.

Økonomi, regnskap og revisjon
Regnskapet er også i år ført av godkjent regnskapsbyrå Rg Regnskap AS. Vellet er godt fornøyd
med samarbeidet.
Nestleder ivaretar fakturalisten og brøytelisten. Endringer til fakturalisten sendes fra
medlemmene og til regnskapsbyrået som lager endringsliste som sendes til Egil Bekkeli som
endrer brøytelisten som videresendes til KSA. Kontrollen foregår begge veier. Endringer kan godt
også komme fra medlemmet til Egil.
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Leder ivaretar kassererfunksjonen. Vellet har en bankavtale med DNB. Alle bilag behandles i
nettbank og underskrives av 2 styremedlemmer.
Regnskapet med bilag er sendt revisor som også i 2020 har vært Arne Johs Aune. Regnskapet for
2020 er revidert og funnet i orden.
Årets regnskap viser 31.12.2020 et overskudd på kr 169 188,- mot fjorårets overskudd på kr 360
052,-. Omsetningen passerte for første gang en million og er nå på kr 1 006 579,- som skyldtes
ekstraordinær vipps innsamling.
Egenkapital er kontanter og plassert i bank på drifts- og høyrentekonto.
Ellers vises til noter fra Rg Regnskap og revisorberetningen.

Langhus 1. november 2020
Styret i 2020 var:
Trond Linnestad
Egil Bekkeli
Ellen Haave Larsen
Bjørnar Granheim
Arild Gundby
Svein Gustavsen
Per Kjeldaas

Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
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Fastsettelse av kontingent fom 2020
Kontingenten foreslås uendret til kr 150,- for enkeltmedlemmer og kr 100 for borettslags- og
grendelagsmedlemmer.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsplan 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utføre oppgaver på dugnad med fokus på Tusse
Utføre brøyting og strøing av private veier og gårdsplasser
Informere medlemmene
Utvikle strategiplan
Delta i huskomiteen for Langhuset
Fortsette arbeidet for sikring av svømmehall og turnfasiliteter
Følge opp parkplanene og Langhus sentrum ved Vevelstad stasjon ovenfor bla Foss
grendelag.
Følge opp saken om langrennsinngang til Skiforeningens løypenett fra Sloragrenda.
Følge opp lysløypa til Ski. Mange lys er gått i år også.
Utferdige høringer til kommunale saker som gjelder Langhus.
Støtte lag og foreninger på Langhus i den grad det er økonomisk dekning.
Samarbeide med Nordre Follo kommune om frivillighetsarbeid.

Vedtak:
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Budsjett - Langhus Velforening 2021
Brøyteavgift
Medlemskontingent
Strøavgift
Innsamling
Annen driftsinntekt
Purregebyr
Renteinntekter
Sum
Brøytekostnader
Strøkostnader
Adm. kostnader
Regnskapshonorar
Domene
Støtte lag- og foreninger
Kjøp tjenester
Annonser
Virksomhetsplan
Utgifter/anskaffelser nærområdet
Reparasjoner
Annen gave
Møte og sos utgifter styret
Styrehonorar
Tap på fordringer
Renter/gebyrer leverandører
Sum
Resultat
Total

Inntekter
950 000
85 000

Utgifter

3 500
1 038 500
670 000
25 000
60 000
500
20 000
10 000

10 000

1 038 500

1 038 500

15 000
20 000
50 000
20 000
0
900 500
138 000
1 038 500

Vedtak:
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VALG
Til årsmøtet for 2020 – Innspill fra valgkomiteen
Etter hvor mange år Svein Gustavsen har sittet i styre er ikke godt å si på stående fot. Imidlertid finnes
faktaene i vellets protokoller. Svein har flyttet til fjells og er ikke tilstede men hans innsats for Langhus har
vært formidabel. Takk Svein!
Bjørnar Granheim trekker seg etter flere års virke i frivillig tjeneste for Langhus og vellet. Hans kloke hode
og innsats på dugnader vil bli dypt savnet. Takk Bjørnar!
Dessverre forlot Arild Gunby oss 7 dager etter forrige valg. Hans siste ord i 2020 til styret var at dette ble
nok hans siste årsmøte. Etter Arilds etterlatte sitt ønske gikk hans tilgodehavende styrehonorar til siste
innsats på stien mellom Møllerenga og Tusse.
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Trond Linnestad
Egil Bekkeli
Arild Gunby
Bjørnar Granheim
Svein Gustavsen
Per Kjeldaas

Revisor:
Valgkomitè:

Arne Johs. Aune
Ståle Norang

- På valg og kan velges
- Ikke på valg
- Opprinnelig ikke på valg, men skal velges erstatter
- På valg og skal velges erstatter. Inn kommer Linn Martinsen.
- På valg – velges erstatter
- Ikke på valg
- På valg. Ingen kandidat.
- På valg - 1 år av gangen.
- JA til gjenvalg

Vi mangler da to styremedlemmer og en vara.
Leder og styremedlemmer velges for 2 år. Vara, valgkomité og revisor for et år.
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Innkomne saker
Sak 1 Aktivitetsavgifter:

PRISER

Tjeneste

For hvem

Medlemskap I

Enkeltmedlemskap og bedrifter 150 -

SESONGEN 2021 - 2022

Adm

Pris ut kunde

kr 150,00
Medlemskap II

Grendelag 100,kr 100,00

Brøyting I

Bor i privat fellesvei.

Pris pr hustand i felles privat vei
kr 1 150,00

Brøyting II

Har gårdsplass, stikkvei,
parkeringsanlegg ol.

Pris pr kvadratmeter opp til 400
kvadratmeter
kr 23,00

Brøyting III

Har gårdsplass, stikkvei,
parkeringsanlegg ol.

Pris pr kvadratmeter over 400
kvadratmeter
kr 13,00

Bor i privat fellesvei med tillegg av
Pris pr kvm pr gang. Antall
Strøing I når kommunen
tilkomstvei/innkjøring/oppkjøring/gårdspl
ganger telles opp av
strør
ass ol
entreprenør etter hver sesong.

Strøing II på bestilling

Privat fellesvei, gårdsplass ol

Pris pr kvm pr gang. Antall
ganger telles opp av
entreprenør etter hver sesong.

kr 0,70

kr 1,25

Vedtak:

11

