
GJELLERASEN BORETTSLAG

ORDEV^R GENERALFORSAMLBVG - PROTOKOLL

TTO: Tirsdag, 4. mars 2008 kl. 1800
STED: BORI Kantine, Skedsmo gata !Lillestr0m

FRA BOL1GBYGGELAGET PA ROMERIKE (BORI) M0TTE: Turid Weng

TEL BEHANDLING FORELA:

1. KONSTITUEREVG

a) Valg av ordstyrer

Som ordstyrer ble valgt: Arnfinn Heimstad

b) Opptak av navnefortegnelse og godkjenning av fullmakter.

22 stemmeberettigede var tilstede.
Godkjennelse av fullmakter. 3 fullmakter
Totalt stemmeberettigede: 25

c) Valg av protokollferer og to personer til a underskrive protokollen

Som sekretaer ble valgt: Jarle Bryhn.
Til a undertegne protokollen ble valgt: Arve Guterud og Anne Gunn Aarbogh

d) Sporsmal oni motet er lovlig innkalt.

Innkallingen ble godkjent som lovlig.

2. STYRETS ARSBERETNING FOR PERIODEN 13. mars 2007 - 4. mars 2008.

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

Amnerking vedrerende info til nye beboere i forbindelse raed kjering i stikkvegene.
Punktet blir lagt inn i info til nye beboere

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3. ARSREGNSKAP FOR 2007 OG I DENNE SAMMENHENG SP0RSMAL OM
ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER.

a. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld. Regnskapet anbefales godkjent

b. Anvendelse av disponible midler. Styret foreslar at resultatet tillegges opptjent egenkapital.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.



4. INNKOMNE FORSLAG

Forslag nr 1 - Styret

Garasjene som er oppf0rt ma ivaretas pa en skikkelig mate hva gjelder bade bruk, vedlikehold
og garantiarbeider.

Ansvaret for bruk ihht de regler/instrukser som er gitt ut av Igland Garasjen AS ligger i del
daglige pa andelseier/bruker av garasjen. Vedlikeholdet ma ivaretas pa en mate som er
tilsvarende byggmassen for 0vrig.

Forslag til tillegg i borettslagets vedtekter

Punkt 5
Underpunkt 5-3

a) Garasjene er knyttet til hver enkelt andel og kan ikke skilles ut
b) Vedlikeholdsplikten er gjeldende pa lik linje med det generelle innvendige og

utvendige vedlikehold som gjelder for leilighetene
c) Endringer i garasjene utover det som er godkjent fra Ieverand0r/blir godkjent av

styret, er ikke tillatt. Herunder nevnes spesielt det elektriske anlegget.

Ekstrapunkt fra generalforsamlingen:

d) Garasjene skal benyttes til parkering av bil/motorsykkel. Oppstillingsplassene skal
ikke benyttes viss garasjen er torn.

Vedtak: 3 stemmer i mot og 22 stemmer for. (2/3 flertall)

Forslag nr 2 - Stvret

Med grunnlag i stadig voksende bilpark i borettslaget ser styret at det vil komme store
utfordringer i forbindelse med parkering av egne og bes0kendes biler. For a komme dette pa
forskudd foreslas fblgende:

Opparbeidelse av ny parkeri ngsplass pa friarealet ved LKV 86.

NB! Endring av tomt/eiendom kan gjores av Generalforsamlingen. Det kreves 2/3 flertall.

Styret trekker forslaget. Forsamlingen opprettholdt ikke forslaget.

Forslag nr 3 - Stvret

Med grunnlag i flere foresp0rsler vedr0rende tilbygg innbefattende terasser, fremmes f01gende
sak:
Det apnes for a foresta bygging av terrasser pa eksisterende og nye utbygg, sa lenge det
bygges mot stikkveg filer at det ikke er gjenboere.
Alle slike byggesaker skal godkjennes av styret i hvert tilfelle.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



5. FASTSETTELSE AV GODTGJ0RELSER

a) Det fastsettes kr. 225.000,- som styrerhonorar.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

b) Godtgj0relse for revisor godkjennes for 2007 etter regning.

6. VALG AV TILLITSVALGTE

a) Valg av styremedlemmer for 2 ar.

Vedtak: Per Arne Voldsrud L153
Arnfinn Heimstad L 30
Ase Kristiansen L. 20
Jarle Bryhn L. 92
Per Martin Ytteras L 105

1 ar - ikke pa valg
1 ar - ikke pa valg
Gjenvalgt for 2 ar
Gjenvalgt for 2 ar
Gjenvalgt for 2 ar

b) Valg av varamedlemmer for 1 ar.

Vedtak:
Ivar Johansen
Turid Barlund
Aina Engeseth
Torieif Grefsrud

c) Valg av valgkomite.

Vedtak:
Renate
Kjelbergsengene
Tone H0ljeneset
Rune Eriksen

L. 63
L. 28
L. 77
L. 74

1 ar, gjenvalgt
1 ar, gjenvalgt
1 ar, gjenvalgt
1 ar, gjenvalgt

1. vara.

L 158
L. 69
L 374

1 ar - ikke pa valg
Valgt for 2 ar
1 ar - ikke pa valg

d) Valg av 6 delegerte med varamedlemmer til BORI generalforsamling for 1 ar

Vedtak:
Per Arne Voldsrud
Arnfinn Heimstad
Ase Kristiansen
Jarle Bryhn
Per Martin Ytteras
Ivar Johansen

7. Landskronaveien garasjelag er opp!0st pr 1. Juli 2007 og overskudd er fordelt til andelseierne.

8. Arsmelding og regnskap for 2007 er vedlagt for Fellesorganet for Skjettenbyen

jetten_403.08

A_i_LjS2Wxs.

Arve Guterud


