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GJELLERÅSEN BORETTSLAG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL

TID:		Tirsdag 02. mars 2005 kl. 1900
STED:		Klubbhuset, Skjetten sportsklubb

FRA LØRENSKOG OG SKEDSMO BOLIGBYGGELAG (LSBO) MØTTE: Turid Weng 


TIL BEHANDLING FORELÅ:


1.	KONSTITUERING


Valg av ordstyrer

Som ordstyrer ble valgt:  Arve Gutrud

Opptak av navnefortegnelse og godkjenning av fullmakter.

20  stemmeberettigede var tilstede.
Godkjennelse av fullmakter. Ingen fullmakter 

c) 	Valg av protokollfører og to personer til å underskrive protokollen

Som sekretær ble valgt: Jarle Bryhn.
Til å undertegne protokollen ble valgt: Ann-Gunn Aarbogh og Tor-Inge Vedvik

      d)   Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Innkallingen ble godkjent som lovlig.


2.	STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 18. mars 2004 – 02. mars 2005.

Styrets beretning for perioden ble referert og foreslått tatt til etterretning.

	Revisor er endret, ny revisor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AS
	Renovasjonsavgift er anført med økning 87 %, denne skal være 7,5%

Vedtak: Enstemmig godkjent med ovenstående korrigeringer.


3.	
ÅRSREGNSKAP FOR 2004 OG I DENNE SAMMENHENG SPØRSMÅL OM ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER.

a. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld.

b. Revisjonsberetning.

c. Anvendelse av disponible midler.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
 

4.   INNKOMNE FORSLAG

Det er kommet inn 6 forslag fra andelshavere i tillegg til 2 forslag fra styret.

a) Forslagsstiller: Styret

	Alle oppsatte parkeringsskilt uten strømuttak fjernes av styret.
	Det bestilles et nytt parkeringsskilt for hver andelseier som ikke har garasje eller parkeringsplass for strømuttak.

Skiltene faktureres andelseier.
Det settes opp nye gjesteparkeringsskilter som bekostes av borettslaget.

Begrunnelse:
Det er for få parkeringsplasser, og mange beboere har tatt seg til rette og satt opp egne skilt uten å søke styret. 
Forslaget vil medføre bedre oversikt/kontroll over parkeringsplassene, og det vil ikke lenger være mulig å ”ta seg til rette”. I tillegg vil man også kunne regulere gjesteparkeringsplassene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

b) Forslagsstiller: Jo-Erik Nærby, Landskronaveien 140

   Belysning i stikkveiene til borettslaget. 
   Det burde settes opp en stk utelampe på hver bod ut mot stikkvei.
        
   Begrunnelse: 

Enkelte stikkveier blir ofte brukt som "parkeringsplass" eller          "gjennomfartsvei". I vinterhalvåre er det alt for dårlig belysning
      med lyset som er satt opp i inngangspartiene og som skal fungere som
      "gatelys". Mange av beboerne i borettslaget har barn i forskjellige
      aldre.
En fellesnevner for de fleste barn/ungdom er at de alltid har dårlig    tid ut døren :-).
      Med den trafikken som viser seg å være i stikkveiene pr. i dag er det
      nesten for ille at vi ikke har nok opplyste stikkveier.
Har sett i andre borettslag som har gjort det i Landskronaveien og   ser helt klart fordelene med dette.
      I tillegg er det jo noen som ikke har lys i sine utelamper og heller
      ikke bytter pære eller reparerer de som er i uorden.
      Vi burde kanskje gjøre noe før et uhell skal komme oss i forkjøpet.

Styrets innstilling: Forslaget vedtas. 

Borettslaget anskaffer og monterer lampene og tar også kostnad for lyspære. Vedkommende andelseier hvor lampen er tilkoblet får refusjon av kostnad for drift av lyskilde.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

c) Forslagsstiller: Vigdis Solheim, Landskronaveien 1

Styret tar initiativ til ekstra etterisolering av endeveggene i borettslagets leiligheter.

Bakgrunn for forslaget: 

Leiligheter i endeseksjon er til dels betydelig kaldere enn de som ligger inne i en rekke.
I kalde vintre må det fyres kraftig for å få det tilstrekkelig varmt.

Forskjellene mellom en endeleilighet og de andre vises også på en høyere strømregning.
 
Ved opprustning av boligene med blant annet skifte av kledning for ca 10 år siden, ble det ikke lagt inn ekstra isolasjon i endeveggene, noe det i ettertid har vist seg at andre borettslag har sørget for.

Styrets innstilling: Forslaget anbefales ikke med grunnlag i borettslagets økonomi.

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt

Generalforsamlingen ber styret om å sette opp en økonomisk vurdering for etterisolering av endeveggene. Frist ; Ordinær Generalforsamling 2006.

Vedtak: Forslagets tilleggs setning ble vedtatt mot 1 stemme.

d) Forslagsstiller: Vigdis Solheim, Landskronaveien 1

Styret sørger for at alle leilighetene blir utstyrt med nye brannslanger i tillegg til brannslokningsapparat.

Bakgrunn for forslaget:

Et brannslokningsapparat går som kjent svært raskt tomt ved bruk. Det kan derfor være behov for å supplere med vann for å få slukket ilden (i de tilfellene det er tilrådelig å bruke vann.)

Styrets innstilling: Forslaget anbefales ikke. Dette da brannsikring i forhold til forskriftene er ivaretatt.

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt, mot 1 stemme



e) Forslagsstiller: Vigdis Solheim, Landskronaveien 1

Styret foretar en grundig gjennomgang sammen med kompetente instanser for å finne ut om det kan gjennomføres ytterligere brannsikringstiltak. Borettshaverne informeres om resultatet av en slik gjennomgang.

Bakgrunn for forslaget:

Etter brannen 20. januar i borettslaget er det grunn til å foreta nok en gjennomgang for å vurdere om det kan gjøres enda mer for å hindre at brann oppstår og for å redusere risikoen for at brann sprer seg.

Styrets innstilling: Forslaget anbefales ikke. Styret sammen med riktige instanser har stadig befaringer og vedlikeholder brannhindrende tiltak løpende.

Vedtak: Forslaget ble trukket av forslagsstiller.

f) Forslagsstiller: Vigdis Solheim, Landskronaveien 1

Styret bes gi en orientering om status i arbeidet med fartshindringer i Landskronaveien.

Saken er informert fra Skedsmo kommune høsten 2004. Det vil bli laget 5 forhøyede gangfelt i Landskronaveien i løpet av 2005.

g) Forslagsstiller: Styret

Opparbeidelse av ny parkeringsplass med motorvarmere på friarealet ved LKV 80.

Begrunnelse:

Dette vil bedre parkeringsforholdende både for fastboende og gjester i Gjelleraasen Borettslag AL.

      Ordstyrer: Endring av tomt/eiendom kreves 2/3 flertall. Det stemmes med     stemmesedler. 

      Vedtak: Forslaget vedtas ikke. 11 Nei, 8 ja og 1 blank

      h) Nye vedtekter

      Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER
    
      Vedtak: 	Det fastsettes kr. 175.000,- som styrerhonorar. Enstemmig vedtatt.
		Godtgjørelse for revisor godkjennes for 2004 kr. 5.604,-
			


6. VALG AV TILLITSVALGTE

a)  Valg av  styreleder og 1 styremedlem for 2 år.
	
Vedtak:	

Leder:

Per Arne Voldsrud
L. 153
2 år, gjenvalg
Styremedlemmer:
Arnfinn Heimstad
L.   30
2 år, gjenvalg


Åse Kristiansen
L.   20
1 år ikke på valg


Jarle Bryhn
L.   92
1 år ikke på valg


Per Martin Ytterås
L. 105
1 år ikke på valg
	
	      b) Valg av varamedlemmer for 1 år.

Vedtak:

Ivar Johansen
L.   63
1 år, gjenvalg


Turid Barlund
L.   28
1 år, gjenvalg


Aina Engeseth
L.   77
1 år, gjenvalg


Torfinn Strandvik
L. 166
1 år, gjenvalg
	
	c)  Valg av valgkomité.

Vedtak:

Renate Kjelbergsengen
L. 158
2 år gjenvalg


Frank Jenssen
L. 386
1 år ikke på valg


Rune Eriksen
L. 374
2 år valg

	
d)  Valg av 6  delegerte med varamedlemmer til  LSBO,ss generalforsamling for 1 år

Vedtak: Styret og varamedlemmer .


7.  LANDSKRONAVEIEN GARASJELAG

	Årsberetning og regnskap tas til etterretning.


8.  FELLESORGANET FOR SKJETTENBYEN

Årsberetning og regnskap tas til etterretning .


Skjetten 02.03.05

						…………..
						Jarle Bryhn


…………………………..						………………………….
Anne-Gunn Aarbogh							Tor Inge Vedvik

