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GJELLERÅSEN BORETTSLAG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL

TID:		Tirsdag 14. mars 2006 kl. 1800
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.

30 stemmeberettigede var tilstede.
Godkjennelse av fullmakter. 0 fullmakter
Totalt stemmeberettigede: 30 

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

Som sekretær ble valgt: Jarle Bryhn.
Til å undertegne protokollen ble valgt: Anne Gunn Aarbogh og Aina Engeseth

      d)   Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Innkallingen ble godkjent som lovlig.


2.	STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 2. mars 2005 – 14. mars 2006.

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

Pkt 5.13 –Avholdt ekstraordinær generalforsamling vedrørende parkeringsordning. Parkeringsordning ble innført. 

Vedtak: Enstemmig godkjent med tilførte punkt nr 5.13.

3.	
ÅRSREGNSKAP FOR 2005 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

      OPPFØLGING AV SAK NR 4C   I GENERALFORSAMLING 2005.

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.
Styret har innhentet kostnadsoverslag for tilleggs isolasjon av endeveggene. Dette er gitt fra Teknisk Sektor i LSBO.

For isolasjon av 58 endevegger er kostnadsoverslaget: Kr 5.497.817,-.

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

Vedtak: 28 stemmer mot 2 stemmer for. Forslaget ble ikke vedtatt.


Kommentar fra Generalforsamlingen vedrørende styrets forberedelse av tilsvarende saker for ettertiden blir tatt til etterretning.






Det er kommet inn 1 forslag fra andelshavere.

Bjarte Digernes, Landskronaveien 83:

Jeg har to forslag vedrørende parkeringsbestemmelser, om det første vedtas faller det andre naturlig bort.

Primært.
	Nåværende ordning med oblater opphører.
	Hver husstand får reservert en oppstillingsplass eller en garasjeplass.

De øvrige parkeringsplasser kan benyttes fritt av beboere og gjester. 
Beboere kan ikke parkere tilhengere over lang tid.
Uregistrerte biler kan ikke hensettes.
Biler som tilhører utenforstående kan ikke langtidsparkeres.

Behovet for kontroll er da begrenset til feilparkering (utenfor oppmerket plass) samt tiltak mot ”langtidshensettelser”.  

Subsidiært.
	Beboere med 1 bil og garasjeplass får utdelt et oblat slik at det er mulig å sette fra seg bilen andre steder enn i garasjen..


Begrunnelse:

De nåværende parkeringsbestemmelser er både unødig byråkratiske og urettferdige. Ordningen med oblater åpner for at noen ”fiksere” ordner seg, mens andre pliktoppfyllende følger forordningene. Dette fører til et klima hvor man går rundt og skuler på hverandre, mistenksomhet og misnøye, grobunn for konflikter, bomiljøet forringes. 

De beboere som har bare en bil og garasjeplass får ikke parkert andre steder enn i garasjen, med unntak av 20 minutter. Det oppleves som frustrerende å måtte inn og ut av garasjen, når man vet at bilen skal brukes igjen om kort tid. De 20 minuttene med fri parkering blir da korte og stressende. Jeg er selv en av disse, og er luta lei av å være jaget vilt i mitt eget bomiljø, det er ikke slik jeg vil bo.

Bestemmelsen kan ikke oppfattes på annen måte enn at det er min ene bil som er årsaken til parkeringsproblemene, noe som faller på sin egen urimelighet. Så mye har en igjen for å være nøktern og miljøbevisst! Så skal jeg kriminaliseres fordi jeg setter fra meg bilen ute, det føles krenkende. Hvorfor skal ikke jeg ha samme rett til å ”breie meg” med min bil som de med flere biler?

Ønsket hemmelig avstemning fra forsamlingen.

Styrets anbefaling: Primær forslaget anbefales ikke. Sekundærforslaget anbefales ikke.

Vedtak: 	Forslagets pkt 1 og 3 Primært: 24 stemmer i mot og 6 stemmer for. 
Forslaget er ikke vedtatt
		Forslagets pkt 1 Sekundært: 23 stemmer i mot og 7 stemmer for.
		Forslaget er ikke vedtatt. 

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER
          Vedtak: 	Det fastsettes kr. 175.000,- som styrerhonorar. Enstemmig vedtatt.
		Godtgjørelse for revisor godkjennes for 2005 kr. 5.750,-

	Enstemmig vedtatt
		
6. VALG AV TILLITSVALGTE

a)  Valg av  styremedlemmer for 2 år.
	
Vedtak:	

Leder:

Per Arne Voldsrud
L. 153
1 år - ikke på valg
Styremedlemmer:
Arnfinn Heimstad
L.   30
1 år – ikke på valg


Åse Kristiansen
L.   20
2 år – gjenvalg


Jarle Bryhn
L.   92
2 år – gjenvalg


Per Martin Ytterås
L. 105
2 år – gjenvalg
	
	      b) Valg av varamedlemmer for 1 år.

Vedtak:

Ivar Johansen
L.   63
1 år, gjenvalg       1. vara.


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 Kjelbergsengene
L. 158
1 år ikke på valg


Frank Jenssen
L. 386
2 år på gjenvalg


Rune Eriksen
L. 374
1 år ikke på valg
	
d)  Valg av 6  delegerte med varamedlemmer til  LSBO  generalforsamling for 1 år

Vedtak: 
Per Arne Voldsrud
Arnfinn Heimstad
Åse Kristiansen
Jarle Bryhn
Per Martin Ytterås
	Ivar Johansen

7.  LANDSKRONAVEIEN GARASJELAG

	Årsberetning og regnskap var ikke klart for Generalforsamlingen fra Garasjelagets side.


8.  FELLESORGANET FOR SKJETTENBYEN

Årsberetning og regnskap var ikke klart for Generalforsamlingen fra Fellesorganets side.


Skjetten 14.03.06

						…………..
						Jarle Bryhn
…………………………..						………………………….
	Anne Gunn Aarbogh						Aina Engeseth

