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GJELLERÅSEN BORETTSLAG - ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PROTOKOLL

TID:		Tirsdag, 9. mars 2010  kl. 1800
STED:		SSK Klubbhus , Skjetten

Fra Boligbyggelaget på Romerike (BORI) møtte: Turid Weng. 

TIL BEHANDLING FORELÅ:

KONSTITUERING

Valg av ordstyrer
Som ordstyrer ble valgt:  Arve Guterud

Opptak av navnefortegnelse og godkjenning av fullmakter.
24  stemmeberettigede var tilstede.
Godkjennelse av fullmakter.  1   fullmakt.
Totalt stemmeberettigede: 25

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  Renate Kjeldbergsengen

         d)   Spørsmål om Generalforsamlingen er lovlig innkalt.
Innkallingen ble godkjent som lovlig.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 5. mars 2009 – 9. mars 2010.

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

Merknader fra Generalforsamlingen:
1.Vedlikeholdshistorikk: Nye sikringsskap med automatsikringer og jordfeilsbrytere år 2005.
2.HMS regler for bruk av garasjene er etterlyst og ønskes lagt ut på borettslagets hjemmeside.

Beretningen med merknader er enstemmig godkjent.
	
ÅRSREGNSKAP FOR 2009 OG I DENNE SAMMENHENG SPØRSMÅL OM ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER.

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

Vedtak: Enstemmig godkjent

b. Anvendelse av årsresultatet. Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapital.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Budsjettet for 2010 er tatt til etterretning.



FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER

         a) Det fastsettes kr. 275.000,- som styrerhonorar. 

Vedtak: Enstemmig godkjent

         b) Godtgjørelse for revisor godkjennes for 2009 etter regning.

  INNKOMNE FORSLAG

Vedlegg 1 i Årsberetningen: 

Den lille veien fra bussholdeplassen ”Landskronaveien” nedover til boligfeltene bør omgjøres slik at folk tør å bruke den uten å risikere fall og skade. I en sånn vei (kommunalt eller eies av borettslag) som mange benytter seg av burde vært mer betenkelig fra borettslaget. Erfaringsmessig har vært bort i en lignende sak der borettslaget hadde installert varmekabel som slås på om vinteren.
Veien uansett installering av varmekabel bør bygges om, synes jeg. Håper at generalforsamlingen går god for dette forslaget som heves levestandarden betraktelig i borettslaget.


Med vennlig hilsen
Kaveh Abdali
LKV 18

Styret foreslår ; Styret tilskriver kommunen vedrørende utbedring av gjerde og bedre strøing om vinteren!

Utbedring er å forstå som asfaltering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Vedlegg 2 i Årsberetningen:

Styret ber om fullmakt til å utrede, eventuelt å iverksette endring av grøntareal ved LKV 86. Det er behov for flere oppstillingsplasser for biler.

Vedtak: Ikke vedtatt. 
Styret utreder saken og legger dette frem på neste generalforsamling. Dersom det blir prekært med parkering kan det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Vedlegg 3 i Årsberetningen:

Styret får fullmakt til å utbedre ringmurskablene. Dette må skje i forhold til borettslagets økonomi og foreslås utbedret over 2 – 3 år.

Vedtak: Styret trekker forslaget og tar dette som vedlikeholdssak i forhold til borettslagets økonomi.








 VALG AV TILLITSVALGTE

a)  Valg av  styremedlemmer for 2 år.
    Vedtak:

Per Arne Voldsrud
L 153
Ikke på valg

Arnfinn Heimstad
L   30
Ikke på valg


Åse Kristiansen
L.   20
Gjenvalgt – 2 år


Jarle Bryhn
L.   92
Gjenvalgt – 2 år


Per Martin Ytterås
L. 105
Gjenvalgt – 2 år
	
	     
	      b) Valg av varamedlemmer for 1 år.
    Vedtak: 
Ivar Johansen
L.   63
1 år, gjenvalgt 1. vara.


Renate Kjeldbergsengen
L.   158
1 år, gjenvalgt


Jan Krogh
L.   27
1 år, valgt


Thorleif Grefsrud
L.   74
1 år, valgt

	
         
        c)  Valg av valgkomité.

         Vedtak:                  
    Rune Eriksen
    L. 374
    Ikke på valg


   Tone Høljeneset
    L  69
    Gjenvalgt


    Margareth Ellingsen
    L. 162
    Ikke på valg
	
	        d)  Valg av 6  delegerte med varamedlemmer til  BORI  generalforsamling for 1 år

Vedtak: 
Per Arne Voldsrud, Arnfin Heimstad, Åse Kristiansen, Jarle Bryhn, Per Martin Ytterås,
		Ivar Johansen.

FELLESORGANET FOR SKJETTENBYEN

Årsberetning for 2009 er gjennomgått og tatt til etterretning av Generalforsamlingen.




Skjetten 9. Mars 2010


						…………..
						Jarle Bryhn



Renate  Kjeldbergsengen                        				        Anne Gunn Aarbogh


						 	

