ÅRSBERETNING 2018
LANGANGEN VELFORENING

Innkallelse til årsmøte 2019
Sted: LIL Klubbhus
Tid: Onsdag 13. februar kl. 19.00
Forslag til styret sendes snarest til nestleder Marthe Nøklegård på e-post:
marthe.noklegaard@gmail.com
Medlemskap kan tegnes på årsmøtet, 150,-/år. Etter avsluttet årsmøte blir det
pizza og drikke til.
Alle er hjertelig velkommen!
Styret Langangen Velforening

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling til årsmøte.
Forslag til møteleder
Forslag til referent
Årsberetning 2018
Regnskap 2018
Innkommne forslag
Valg av styre

Leder har ordet
2018 har vært ett bra år for Langangen vel. Langangen vel har kommet seg på facebook og
legger ut info om hva vi jobber med.
Øvrige saker velet har jobbet med er Nye Veier og gangfelt langs skoleveien.
Bussholdeplassen ved Langangen Mat har nå blitt sperret av, da vi hadde problemer med at
lastebiler brukte dette som parkering. Videre hadde vi møte på klubbhuset i høst med Nye
Veier. Velforeningen har levert en uttalelse til høring og holder oss informerte om saken
videre inn i 2019.
Velet har påvirkningskraft i lokale saker mot kommune og andre offentlige etater.
Så støtt opp og velkommen til årsmøte!

Styret i langangen velforening har bestått av følgende personer i 2018:
Leder:
N. leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlemmer

Halvor Skulstad
Marthe Nøklegård
Magne Wiersdalen
Sigbjørn Wiersdalen
Arne Hagen
Andrea Wiemkes

92865522
95968151
97199815
35568186
90166556
99477403

Valgkommite

Gudvei Hagen
Inger Barland

90166556
41309431

Revisorer

Inger Lise Wiersdalen

Saker som velforeningen har jobbet med i 2018
STYRESAMMENSETNING
Det har vært mangel på styremedlemmer og varamedlemmer i året som har vært.
Er lov å foreslå seg selv, hvis man ikke har blitt spurt.

Nye E18 Langangen-Rugtvedt
Ny E18 mellom Langangen - Rugtvedt nærmer seg realisering og her har vi hatt møte med
nye veier på Langangen klubbhus i høst, før vi leverte en uttalelse til høring i oktober. Det vil
bli mye aktivitet i Langangen under anleggsperioden. Her blir det mye jobbing i 2019 for å få
mest mulig av det vi sendte til høring. Sikkerheten er en høy prioritering.
Noe informasjon om prosjektet finnes på hjemmeside:
http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e18-langangen-rugtvedt/

TILSKUDD
Langangen har i vanlig orden gitt støtte til 17. mai kommiten.
Det er også blitt gitt støtte til vedlikehold av badestranda.

BENKER
Benkene kom ut i mai og ble satt ut på de vante plassene sine: Kirken, aldersboligene,
Trulen, utkikkspunkt båthavna, butikken og busstasjonen.
Benkene ble tatt inn om høsten og er nå oppbevart hos Langangen Mat.

JULEBLOMSTER
Det ble delt ut juleblomster til våre eldre over 80 år. Er det noen som fyller 80 år vil vi gjerne
ha hjelp til å finne ut hvem det gjelder.

JULEGRANTENNING
Langangen Vel bidrog med sponsing 50/50 av julepakkene sammen med Langangen Mat.
Magne Wiersdalen satte opp juletre ved kirken, pyntet med lys.

