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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
23.05.2019
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Abildsø Gård
Til stede:

27 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 29 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Kenan Jasarevic.
Møtet ble åpnet av Gunnar Kyvik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Sigurd Vestrheim foreslått.
Vedtak: Vedtatt
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Vedtatt
C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Kenan Jasarevic foreslått. Som protokollvitne ble
Trond Nordbø foreslått.
Vedtak: Vedtatt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018
A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Vedtatt
B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Fastsettelse av godtgjørelser
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 80000.
Vedtak: Vedtatt
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Behandling av innkomne forslag og saker

Forslag A: Forslag om fjerning av trær
Forslagstiller Trond Norbø HV 1E:
Det er ønskelig å felle de to gjenværende trærne (de er råtne) utenfor HV 1a - 1f og samtidig
plante fem nye trær.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag B : Forslag om reviderte husordensregler:
Forslagstiller: Styret
Godkjenne reviderte husordensregler.
Vedtak: Vedtatt
Forslag C : Forslag om reviderte vedtekter
Forslagstiller: Styret
Godkjenne reviderte vedtekter.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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Forslag D : Forslag om plassering av ny fellesgarasje
Forslagstiller: Styret
«Oppføring av ny fellesgarasje, avgjøre plassering A eller B»
Bakgrunns info: Vår tidligere fellesgarasje har hatt en klausul i tilknytning til TRV 36. TRV 36 har
hatt en kontraktsfestet rett til overtagelse av denne garasjen som nå er benyttet ved salg. Styret
har prosjektert oppføring av ny garasje og innhentet tilbud. Styret ønsker at

A
B

generalforsamlingen avgjør foreslått plassering A eller B.
Vedtak: Plassering A vedtatt med 2/3 flertall
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 1 år, ble Gunnar Kyvik foreslått.
Vedtak:
B Som styremedlem for 2 år, ble Anders Aas foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Jannicke Ringstad Hansen foreslått.
Vedtak:
C Som varamedlem for 1 år, ble Anita Sletten foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Kim Andre Mathisen foreslått.
Vedtak:
D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert : Gunnar Skyvik
Vedtak:
E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Håkan Eriksson og Kristian Balke
foreslått
Vedtak: Vedtatt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 18:51. Protokollen signeres av
Møteleder

Fører av protokollen

Sigurd Vestrheim /s/

Kenan Jasarevic /s/

Protokollvitne
Trond Nordbø /s/

