LANGVIK BÅTFORENING
V/Formann Karl Chr. Due
Huk Aveny 44
0287, OSLO

Tlf. 22560184/92264171
Giro: 6001.22.42703
E-post: post@langvikhavn.com

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANGVIK BÅTFORENING
Det innkalles herved til årsmøte 2009 i Langvik Båtforening. Møtet vil finne sted på Cafe
Hemma Hos, Fredriksborgvn 16 , mandag 30.03.09 kl 1900. Kaffe og kaker er inkludert.
Saksliste:
1.Årsberetning. (Se under)
2.Endring av vedtekter. (Se eget vedlegg)
3. Presisering av punkt 3 i vedtektene.
4.Fastsetting av satser for kontingent og utleie.
5.Regnskap og budsjett. (Vil legges ut på www.langvikhavn.com i forkant av møtet)
6.Valg av formann, kasserer, styremedlem og varamann.
7.Valg av revisor.
8.Eventuelt.
Alle kategorier medlemmer ønskes velkommen, og påmelding sendes innen mandag 23.03
til formann Karl Chr. Due, eller kasserer Rune Grimsrud. (post@langvikhavn.com)
Årsberetning:
Styret har bestått av: Karl Chr. Due
(Formann)
Rune Grimsrud
(Kasserer, styremedlem)
Jørgen Winther Larsen
(Styremedlem)
Wilhelm Moxheim Fronth (Varamann)
Øvrige tillitsmenn: Christian Due
(Revisor)
Sesongen 2008 har ikke vært preget av store overraskelser, og det er avholdt to styremøter.
Det ble montert to nye utriggere med plattinger innkjøpt høsten 2007, samt utført
vedlikeholdsarbeider på bryggen grunnet slitasje. Etter påtrykk fra styret v/Wilhelm, har Oslo
Kommune v/samferdselsetaten drenert og lagt nytt dekke i veien ned til Langvik. Dette har
brakt veien opp i en helt annen standard enn vi er vant med.
Ellers er det i vinter kjørt boblehavn for 6 båter, og Wilhelm har som vanlig vært ansvarlig
for dette. Det presiseres av styret at dette er, og vil fortsette å være, et prosjekt som
kostnadsmessig fullt og helt dekkes av vinterhavnens brukere.
Styret hadde tidlig i sesongen en diskusjon med et medlem, som på grunnlag av sin families
posisjon og ansiennitet, mener å ha hevd på den samme plass fra år til år. Dette er for det
første i strid med foreningens vedtekter §3, og vil gjøre det svært vanskelig å fordele plasser
da båtstørrelse endres fra sesong til sesong. Da dette derfor aldri har vært foreningens
politikk, vil dette bli tatt opp som egen sak på årsmøtet hvor styret ønsker årsmøtets uttalelse.
................................................
Styret Langvik Båtforening
Karl Chr. Due

Vedlegg:
Vedteksendringer Paragraf 3 (Endringer i kursiv) :
Båtplassøkende Bygdøy-beboere kan opptas som medlemmer i foreningen. Andeler fordeles
av foreningens styre i henhold til ansiennitet. En andel gir andelshaver rett til å disponere en
båtplass fordelt hver sesong av foreningens styre. Andelshavere som skal benytte sin plass til
annen båt enn forrige sesong, skal gi styret beskjed før årsmøtet og senest innen 1.mars.
(Flyttet fra paragraf 4 : )Båtstørrelse er begrenset til 30 fot lengde/3.5m bredde, og avvik fra
dette må godkjennes av styret.
Dersom andelshaver fraflytter Bygdøy eller ønsker å innløse sin andel, stilles andelen til
disposisjon for foreningens styre mot innløsning av andelen. Dersom det er kjøpere til
andelen, beregnes tilgodehavende av innbetalt innskudd justert i henhold til
konsumprisindeks.
Styret disponerer innløst andel til fordel for foreningens medlemmer.
Medlemmer / Andelshavere som innen mottatt betalingsfrist unnlater å betale sin kontingent,
vil kunne bli strøket av foreningens medlemsliste, og eventuell andel innløses.
All form for organisert utleie, charter eller annen form for forretningsdrift, er ikke tillatt
knyttet til båter på foreningens bryggeanlegg.

For å være mer i takt med tiden, er enkelte ord i vedtektene erstattet med andre, og tittelen på
foreningens leder endret fra ”formann” til ”styreleder”.

Styret Langvik Båtforening
Karl Chr. Due

