INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Gjelleråsen Borettslag, 5. mars 2009 kl 18.00 i Klubbhuset til SSK.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. 	KONSTITUERING
	A) Valg av møteleder
	B) Opptak av navnefortegnelse
	C) Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen
	D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. 	ÅRSBERETNING FOR 2008
	
3.	ÅRSOPPGJØRET FOR 2008
	 	
4.	GODTGJØRELSER TIL STYRET 

5.	INNKOMNE FORSLAG

6.	VALG AV TILLITSVALGTE
	 

Skjetten, 9. Februar 2009

I styret for Gjelleråsen Borettslag AL




Per Arne Voldsrud			Arnfinn Heimstad			Åse Kristiansen




		Jarle Bryhn				Per Martin Ytterås


					
						










GJELLERÅSEN BORETTSLAG





DET INNKALLES MED DETTE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GJELLERÅSEN BORETTSLAG AL



Dato: 5. Mars 2009

Tid: kl. 18.00

Sted: Klubbhuset SSK




FULLMAKT



____________________________      gis herved fullmakt

til å møte for meg på generalforsamling i Gjelleråsen Borettslag AL den  5. mars 2009.

Skjetten den ________________





----------------------------------                                          ------------
              Underskrift                                                            Hus nr.





NB: Ingen kan være fullmektig
for mer enn en andelseier.


På generalforsamlingen kan både andelseier og ektefelle/samboende møte, men bare en kan stemme for andelen, § 7 - 2.
Bruker har rett til å møte, men uten stemmerett. 

Dersom andelseier ikke kan møte selv på generalforsamlingen, kan han/hun i henhold til lov om burettslag § 7-3 første ledd møte ved fullmektig. Generalforsamlingen kan kreve at det fremlegges skriftlig fullmakt fra ektefelle/samboer når andelseieren ikke selv møter. For å være på den sikre siden er det derfor best å ha med seg skriftlig fullmakt i slike tilfeller.


Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. 

Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

Innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 
5. mars 2009. 


1. 	KONSTITUERING
	Forslag til de enkelte poster blir lagt frem på generalforsamlingen 

2. 	ÅRSBERETNING FOR 2008
	Årsberetningen vedlegges, og anbefales godkjent.
	
3.	ÅRSOPPGJØRET FOR 2008
	A) 	Regnskapet for 2008.
		Anbefales godkjent.
	
	B)	Anvendelse av årsresultatet.
		Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital.

		
4.	GODTGJØRELSER TIL STYRET 
	A) 	Styret
		Forslag til styrehonorar legges frem på møtet.
	B) 	Andre honorarer

5. 	INNKOMNE FORSLAG  
Det var ved fristens utløp, fredag 30. Januar kl 16.00, kommet inn 3 forslag for behandling.

Vedlegg 1: Fra LKV 115
Vedlegg 2: Fra LKV 28
Vedlegg 3: Fra LKV 35

6.	VALG AV TILLITSVALGTE
	A) Valg av leder for 2 år
	B) Valg av (1 ) styremedlemmer for 2 år
C) Valg av (3) varamedlemmer for 1 år
D) Valg av valgkomité for 1år
E) Valg av (3) delegerte og (3) varadelegerte til BORI’s generalforsamling 
    for 1 år
          F) Andre utvalg

Valgkomitéens innstilling legges fram i generalforsamlingen.



STYRETS ÅRSBERETNING 2008


1. TILLITSVALGTE

På ordinær generalforsamling   2008 ble følgende styre valgt:

a)Styret

Styreleder	:Per Arne Voldsrud 	Landskronaveien 153	2013 SKJETTEN 
Nestleder	:Arnfinn Heimstad	Landskronaveien 30	2013 SKJETTEN 
Styremedlem:Åse Kristiansen	Landskronaveien 20	2013 SKJETTEN
		:Per Martin Ytterås	Landskroaveien 105	2013 SKJETTEN
		:Jarle Bryhn	 	Landskronaveien 92	2013 SKJETTEN

b)Varamedlemmer til styret

Ivar Johansen	Landskronaveien 63	2013 SKJETTEN
Turid Barlund	Landskroaveien 28		2013 SKJETTEN
Aina Engeseth	Landskronaveien 77	2013 SKJETTEN
Torleif Grefsrud	Landskronaeien 74		2013 SKJETTEN
			 
c)Delegerte til generalforsamlingen i boligbyggelaget.
 
Per Arne Voldsrud:				som delegert
Åse Kristiansen:				som delegert
Arnfin Heimstad:				som delegert
Turid Barlund:				som varamedlem
Torleif Grefsrud:				som varamedlem
Ivar Johansen:				som varamedlem

d)Valgkomite

Renate Kjeldsbergengen	Landskronaveien 158	2013 SKJETTEN
Rune Eriksen		Landskronaveien 374	2013 SKJETTEN
Tone Høljeneset		Landskronaveien 69	2013 SKJETTEN


		
2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Forretningsfører er Boligbyggelaget Romerike (BORI) i henhold til forretningsførerkontrakt.

Revisor er statsautorisert revisor Svindal, Leidland, Myhrer & Co AS, Lillestrøm.






3. GENERELLE OPPLYSNINGER
	A	Virksomhetens art.
		
Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av borettslagslov og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne.  

	B	HMS / Ansatte / arbeidsmiljø

	Styret har utarbeidet eget Internkontrollsystem for borettslaget og det er en egen HMS perm for oppfølging for aktuelle tiltak i borettslaget. 

Borettslaget har ingen ansatte.

C	Ytre miljø

Borettslagets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø i vesentlig grad   utover det som må ansees som normalt for et boligselskap.

D	Borettslagets styre består av 1 kvinne og 4 menn. Styrets leder er mann og nestleder er mann. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. 

E	Borettslaget ble stiftet 14/10 - 1970  og har organisasjonsnummer 948122294
Borettslaget består av 170 andelsboliger, fordelt på 23 Bygninger med følgende adresser:

Landskronaveien 1-19, 27-49, 57-83, 87-105, 111-117,123-129, 133-147, 151-161, 165-171, 177-183, 2-20, 24-30, 36-62, 68-82, 86-92, 98-116,118-132, 136-150, 158-168, 174-184, 358-368, 374-380, 384-394, 2013 Skjetten.

Borettslaget har oppført sine bygninger på eiendommen; 
 gnr 69  bnr 27, 28 og 29  i Skedsmo  kommune. 


Parkering
Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer. 

Bruksoverlating (”fremleie”)
Søknadsskjema om bruksoverlating fås ved henvendelse til BORI. Søknader behandles av borettslagets styre.


Brannsikringsutstyr
Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. 
Alle leiligheter er utrustet med min 2 røykvarslere og pulverapparat. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. 

Service på kabel - TV anlegget
GETs servicetelefon 02123 er betjent mellom kl. 08.00 – 22.00.

Vedlikeholdshistorikk

Type vedlikehold
Årstall
Rehabilitering med  utvendig skifte av panel og vindu
1995
Brannslukningsapparat i hver leilighet
2003
Nye sikringsskap med automatsikringer og jordfeilsbrytere
2004
Taktekking ble foretatt på alle leiligheter 
2004
Borettslagets bygninger ble malt utvendig, ”Tinova VX” – garanti
2005
Nye garasjer ble bygget , en til hver andel
2007-08

4. FORSIKRINGER	
Borettslagets eiendommer og  bygninger, er forsikret i If Skadeforsikring, Polisenummer 31812055. 
Skader som dekkes av forsikringen er som hovedregel alle skader i bygningen så sant skaden er upåregnelig og skjer plutselig og uforutsett. Unntatt er skader som skyldes slitasje, alder korrosjon, dyr, insekter, sopp og råte. Videre erstattes ikke skader som skyldes svinnsprekker, setninger, material- og konstruksjonsfeil. 

Forsikringen dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Egenandel er for tiden kr 6.000,-.

Ved skade i boligen skal beboerne straks ta kontakt med styreleder eller BORI, telefon 63 89 02 00. Utenfor kontortid gis det melding til borettslagets styreleder eller forsikringsselskapets vakttelefon. 

For If skadeforsikring er dette 02400, 

BORI samordner skademeldinger og melder skadesakene til forsikringsselskapet. 

Sikring mot tap av felleskostnader
Borettslaget er tilknyttet Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond mot eventuelle tap på manglende  innbetaling av felleskostnader.




FORKJØPSRETT 
Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget. Som andelseier i borettslaget har man anledning til å tre inn i høyeste bud, foran de med lengst ansiennitet i BORI. Ansienniteten regnes fra den dagen BORI har mottatt innbetaling på medlemskapet.

Andelseierne må selv følge med i fellesannonser i Romerikes Blad hver tirsdag, og melde sin forkjøpsrett direkte til BORI. Annonsen finnes også på våre internettsider www.bori.no.

Når boligen selges betyr det at det medlemmet som har lengst ansiennitet kun trenger å melde sin interesse for vedkommende bolig, men ikke trenger å delta aktivt i budgivningen.  Hvis boligen er solgt, kan medlemmer av BORI tre inn i den fastsatte kjøpesum.

BORI registrerer faktiske omsetningspriser for alle overdragelser og kan etter anmodning anslå markedspris.


6. STYRETS ARBEID			 
Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 14 møter og behandlet saker, så som:

	Info – rundskriv 
Dugnad – velferdstiltak – juletrefest 

Inngåtte avtaler/kontrakter.
Vedlikeholdsarbeider utover normalt vedlikehold
Regulering av felleskostnader
Bomiljø – trafikkforhold
Planer for årene fremover
Annet som kan være av interesse for beboerne

Styreportal 
Borettslaget har inngått avtale med forretningsfører om bruk av Styreportalen. Dette er en internettbasert portalløsning som gir styret tilgang til å ta ut en rekke data for eget lag. Her kan styret enkelt innhente regnskapsrapporter, beboerlister, forsikringssaker med mer, direkte fra forretningsførers database.
Løsningen innebærer også at borettslaget har fått endrede rutiner for fakturagodkjenning, ved at all kontering og godkjenning nå skjer elektronisk via portalen. Styret har også mulighet for å benytte løsningen som arkiv. Her kan protokoller, avtaler og utvalgte dokumenter enkelt lastes opp og gjøres tilgjengelig for alle i styret. Dokumentene er da også sikkert lagret og tilgjengelige for fremtidige styresammensetninger. Løsningen har forenklet styrearbeidet, da spesiellt med tanke på fakturahåndtering, og styret har fått tilgang til et verktøy som gir en mye bedre innsikt i borettslagets regnskapstransaksjoner. 

Styret er ikke i en rettslig tvist som kan medføre økonomisk ansvar for borettslaget. 

REGNSKAPET FOR 2008

Regnskapet for 2008 viser et driftsresultat på kr ………………..og et negativt/positivt årsresultat på kr………………..


Disponible midler, d.v.s. likviditet til disposisjon, utgjorde pr 31 12 08 kr…………..…

Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital.

For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og balansen og de regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling pr 
31 12 2008 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret som er i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. 

Det har ikke inntrådt vesentlige forhold av økonomiske eller av annen karakter fra 31 12 2008 og frem til styret årsberetning er avgitt.

8.  KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2009

I budsjettet er det lagt til grunn en generell prisstigning på 4,5% på alle poster hvor ikke annet er oppgitt.
Styrehonorar
I budsjettforslaget for 2009 er det benyttet samme beløp som ble vedtatt for 2008.
Med grunnlag i de ekstra arbeidsoppgaver styret har hatt i forbindelse med ferdigstilling av garasjene våre, som går  utover de normale oppgaver styret skal ha, foreslår valgkomiteen å øke styrehonorar med  x % til kr ………….   for 2008 – 2009. Styrehonorar har ikke vært gjenstand for regulering siden 2006 – 2007.
Forretningsførerhonorar
Forretningsførerhonoraret utgjør ……………..,- for 2009. 
Forsikringer
BORI har i 2008, gjennom NBBL Partner AS, innhentet tilbud fra et utvalg av forsikringsselskaper. Resultatet av denne tilbudsrunden ble en betydelig reduksjon i forsikringspremiene. 

For bygningsforsikringer er indeksen for 2009 på 9,3%. 
Vedlikehold
Borettslaget har følgende planer for vedlikehold:

Utvendig behandling av garasjene.

Finanskostnader
For lån med flytende rente er det lagt til grunn 6,5% på lån i Husbanken og 
7,5% på øvrige bankforbindelser. Fastrentelån er beregnet i samsvar med låneavtale.

Finansinntekter
Borettslagets rente på innestående driftskonto i DnB NOR Bank ASA var 2,65% 
pr 31 12 08. 
Kommunale avgifter 
Endringer i de kommunale avgiftene har variert de siste årene.  Det er lagt til grunn en generell økning på …. % i forhold til 2008.
Oversikten er basert på nåværende innbetaling av felleskostnader.

For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten som er utarbeidet på bakgrunn av de planer som foreligger for 2009 og de endringer neste år som ellers er omtalt i årsberetningen.




Skjetten 04 03 2009




Per Arne Voldsrud							Arnfinn Heimstad
Leder									Nestleder




Åse Kristiansen		Per Martin Ytterås			Jarle Bryhn
Styremedlem		styremedlem				styremedlem

































Vedlegg 1

FORSLAG TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 GJELLERÅSEN BORETTSLAG
Vi ønsker å fremme forslag om søppelhus utenfor bodene. Dette vil gjøre stikkveiene ryddigere og penere, da søppelboksene blir skjult bak "vegger".
Vi har tatt bilde av et eksempel pa hvordan de har gjort det i Tårnbyveien etter deres restaurering, og vi vil foreslå en lignende Iøsning hos oss.
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Med hilsen
Elisabeth Hovstad og Bjørn Ove Grøthe
Landskronaveien 115


Anbefaling:

Grunnet usikkerhet vedrørende hvilke type sortering som kommer i forbindelse med avfallssortering i kommunen, anbefales det å avvente vurdering av forslaget inntil dette er klarert.



Vedtak:




















Vedlegg 2

Sak for generalforsamling 2009.	Skjetten 29.1.2009
Parkeringskontroll.
Forslag til vedtak:
Styret bes om å avvikle ordning med eksternt selskap for kontroll av parkering.
Bakgrunn:
Bruk av slike parkeringsvakter for "botlegging" medfører stort sett bare ulempe og irritasjon
for beboere og besøkende.
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Svein Barlund Landskronaveien 28

Styrets anbefaling:

Opprettholde dagens ordning.
Vedtak:
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 A/L Gjelleråsen borettslag
		

Vedlegg 3

S AKER SOM ØNSKES BEHANDLET PA ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR GJELLERÅSEN BORETTSLAG 2009 FRA THEMBA og ANNE GUNN SIBEKO, LANDSKRONAV 35
1.   Vedlikehold av rekkehusene
•	Gjelleråsen borettslag er rundt 37 år gammelt. Styret har gjennom mange år gjennomført en del vedlikehold, noen utført av andelseiere, noen av kvalifiserte firmaer. Finnes det informasjon om alt vesentlige vedlikehold som har blitt gjennomført gjennom årene slik at alle andelseiere kan få informasjon om tilstanden for deres rekkehus.?
•	Har nåværende styre planer for vedlikehold som er i vente, eller som burde gjennomføres.?
•	Har styre i 2008 benyttet seg av konsulenter? Vi ber at generalforsamling får innsyn I eventuelle kontrakter mellom styret og konsulenter.
•	Hvor mange firmaer har styret inngått vedlikeholdsavtale eller kontrakt med i perioden 2007 til 2009? Hvilken kontrollmekanisme er på plass for å kontrollere at jobben er utført på faglig korrekt måte? Hvor mye har disse avtaler/kontrakter kostet borettslaget I 2008?
•	Hva er normal tid det skal ta fra andelseier melder fra om skade i tilfeller med vann-lekkasje pa taket eller vegg, til skaden repareres?
•	Er det noen gang gjennomført kvalitetskontroll på rekkehusene ved Gjelleråsen
borettslag? Jeg er overbevist om at en slik kvalitetskontroll kan avdekke blant annet følgende:
A	Fuktighet i rekkehuset på grunn av vannlekkasje
B	Varmelekkasje på grunn av dårlig isolasjon
C	Varme i det elektriske anlegget som kan medføre brann
D	Råte rundt vinduer og dører
E Helsefarlig materialer som gir ut farlig kjemikaler som en del av aldring
prosess. Det er lett å gjennomføre den type kontroll, og gevinsten er stor.
Forslag til vedtak: Styret sørger for at kvalitetskontroll gjennomføres på ovemevnte punkter i løpet av 3 år.
Styrets kommentar: Kvalitetskontroll som er nevnt ovenfor er en del av styrets arbeid, og gjennomføres kontinuerlig.
Styrets instilling til vedtak: Forslaget anbefales ikke.

Vedtak: 
2.   Skadeforsikring
•	Hvilken type forsikring har Gjelleråsen borettslag tegnet for rekkehusene, og hva dekker den?
•	Dersom det skjer en skade og forsikringsselskapet finner at det er på grunn av feil fra byggeselskap engasjert av styret - hvem dekker kostnad dersom forsikringsselskapet nekter?
•	Er det mulig at forsikringsselskapet som til dags dato benyttes av Gjelleråsen borettslag ikke er så solid lenger som direkte resultat av finanskrisen?

•	Hvor ligger kompetansen styret har tilgjengelig for å kontrollere slike forhold?
Forslag til vedtak: Styret sørger for at det utarbeides en orientering til andelseiere vedr. ovennevnte punkter og lignende innen 2009.
3.	Bygging etter brann i Landskronaveien 35 og 37
•	Det viste seg i etterkant at bygging av ovennevnte rekkehus var gjort uten at det var søkt eller gitt byggetillatelse, Hvordan var dette mulig? Den dag i dag - 4 år etter brannen er ikke disse boligene registrert som bolig i kommunens tekniske etat.
•	Da vi spurte styret på årsmøte om hvorfor det ikke ble bygget etter ny standard som vi
var lovet både av styreformann og kommune, fikk vi vite fra styret at det var gitt en
dispensasjon. Vi ber derfor styre viser den dispensasjonen til generalforsamlingen.
Forslag til vedtak: Styret må gi en skriftlig redegjørelse til borettslagets andelseiere som beskriver hvilke rutiner og ansvarsfordelinger som skal sørge for at gjenoppbygging etter skade gjennomføres på korrekt vis.
4.	Fellesareal / parkering/ snøbrøyting
•	Styret har lovet å innkalle til eget møte vedr. parkeringsbestemmelser. Nå har styret selv utarbeidet disse og engasjert vaktselskap for i håndheve gjennomføringen. Dette vaktselskapet er beskrevet som useriøst i eget program i NRK – Forbrukerinspektørene (kan sees på internett fra 27.02,08) p.g.a, forsøk på svindel og at de ikke var medlemmer av parkeringsklagenemnda. Det siste medfører at klage, som må sendes til Forliksrådet I tilfelle tvist, koster forbruker kr.800, mens klage til parkeringsklagenemnda ville vært gratis.

Forslag til vedtak: Styret bes å orientere generalforsamlingen om hvor mye denne
kontrakten koster borettslaget og bakgrunnen for at de ikke tok denne saken opp i
generalforsamling før gjennomføring.


Styret amnodes om å be firmaet søke medlemskap i parkeringsklagenemnda, eventuelt søke
å inngå kontrakt med et firma som gir forbrukere anledning til å klage til
parkeringsklagenemnda.
( Oversikt over slike firmaer vedlegges)
•	Pa grunn av mangeårig problem med brøyting av stikkveier foran rekkehus med inngang fra parkeringsplass (og pafø1gende problem med søppeltøming) bes styret orientere skriftlig om kontrakt som er inngått med oppdragshaver for brøytejobben,
Forslag til vedtak: generalforsamlingen anmoder styret om å få lagd en brøytningsplan for alle ikke-kommunale stikkveier i borettslaget, og at denne sendes ut til alle andelseiere.
5.	Garasjer
•	Pa ekstraordinær generalforsamling 2007 fikk styret fullmakt til å bygge garasjer for 14 millioner kroner. I generalforsamling i 2008 det ble lagt fram en regnskap som viste at styret hadde kjøpt garasjer. Hva er riktig her? Har Gjelleråsen borettslag bygd eller kjøpt garasjer? 
      Pa grunn av stor snømengde har styret sørget for oppsetting av snøsperrer på
tak til en pris av kr.300000. Hvorfor er ikke dette en reklamasjonssak ovenfor Grimstad garasjer? Er nedsliping og nystøping/sparkling av gulv utgiftsført på borettslaget, eller tatt som reklamasjon?
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