
 1  Sandakerveien Borettslag   

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandakerveien Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 04.04.2018 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Frivillighetssentralen i Sandakersenteret  

Til stede: 16 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Christian Høie Lie. 
 

Møtet ble åpnet av Jan Olav Rørhus. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Christian Høie Lie foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Christian Høie Lie foreslått. Som protokollvitne ble Gro Hektoen 

foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 78 000. 

Vedtak: Godkjent 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A ETABLERING AV TO PARKERINGSPLASSER 

Forslagsstiller: Styret 

 

Forslag til vedtak: Det etableres to parkeringsplasser på fremsiden av Sandakerveien 

73 – der den eksisterende hekken står i dag. Disse er tenkt utleid til Bilkollektivet, som 

mangler parkeringsplasser i vårt område. 

 

Styrets innstilling: Styret er positive til dette tiltaket. Utleie av parkeringsplassene vil 

bedre økonomien til borettslaget og minske behovet for husleieøkninger i fremtiden. I 

tillegg vil tiltaket bidra til å gjøre leiebiler lettere tilgjengelig for andelseierne som trenger 

leiebil. Det legges opp til at parkeringsplassene etableres på dugnadsbasis.  

 

Saksbehandlingens merknad: Det legges 2/3-dels flertall til grunn 

 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ikke vedtatt, stemmes over benkeforslag isteden. 

 

Benkeforslag fra Mari Hagtvedt Vik: Det etableres to parkeringsplasser på nordsiden 

av borettslaget (ovenfor Sandakerveien 81) under forutsetning av at driften raskt kan bli 

lønnsom. Parkeringsplassene deles mellom utleie til Bilkollektivet og beboere med bil. 

Styret fastsetter regler for utleien. Inntektene kan brukes til vedlikehold og 

trivselsfremmende tiltak i borettslaget, slik som nytt sykkelskur med tak, beplantning, 

sosiale uteplasser osv. 

 

Vedtak: Benkeforslag vedtatt mot 6 stemmer 

 

B REFORHANDLING AV AVTALEN OM KABEL-TV OG BREDBÅND 

 

 Forslagsstiller: Styret 

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å reforhandle avtalen borettslaget har på kabel-

TV og bredbånd og innhente flere tilbud fra andre aktører, samt se på muligheten for 

mer moderne løsninger slik som fibernett. 

Styrets innstilling: Styret er for å endre den avtalen vi har i dag ettersom den er dyr i 

forhold til alternativene. Kostnaden ved dagens avtale er lite transparent for 

andelseierne ettersom det er både et ledd som kreves inn gjennom husleien og en 

egenandel. Styret mener det i tillegg er muligheter for betydelige innsparinger her.  

 

Saksbehandlingens merknad: Det legges alminnelig flertall til grunn 

 

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall 

 

 



 3  Sandakerveien Borettslag   

 

C ETABLERING AV HOBBYROM 

 

Forslagsstiller: Alexander Hammerhaug 

Saksinformasjon: Borettslaget består av mange små leiligheter hvor det er begrenset 

med plass til å ordne praktiske ting slik som; mekking av sykler, småsnekring og fiksing 

av ting, skipreparering etc. Et rom eller en dedikert plass hvor beboerne kunne ordne og 

fikse slike ting vil være et bra tilskudd for alle i borettslaget uansett alder. 

Forslag til vedtak: Styret i borettslaget skal sikre etablering av en dedikert plass for et 

innredet hobbyrom / verksted hvor beboerne kan ordne praktiske ting slik som; mekking 

av sykler, småsnekring og fiksing av ting, skipreparering og lignende. Beboerne 

involveres i planleggingen. 

Styrets innstilling: Styret mener dette vil være et godt tilbud til andelseierne, men 

utfordringen er at det i dag ikke finnes noe ledig område for et verkstedsrom. Areal som i 

dag brukes til andre formål vil med andre ord måtte omdisponeres for å få plass til et 

verksted. Styret foreslår at verksted etableres under følgende betingelser: 

- Andelseierne blir enig om hvilken sykkelnisje/område som skal omdisponeres til 

verksted. 

- Verkstedet etableres på dugnad.    

Saksbehandlingens merknad: Det legges alminnelig flertall til grunn 

 

Vedtak: Forslagsstiller Alexander Hammerhaug foreslår følgende tillegg til sitt 

opprinnelige forslag: Det etableres en gruppe som jobber sammen med styret i 

den videre planleggingen. Tiltaket skal ikke generere unødig støy. 

 

Forslag til vedtak inkludert tilleggsforslaget ble vedtatt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte 

 

A Som styremedlem for 1 år, ble Magnus Haugen Morken foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Rosten foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

B Som varamedlem for 1 år, ble Therese Bekkevold foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Nina Torekveen Høibjelke foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  Anne-Grethe Engebretsen 

Varadelegert Jan Olav Rørhus 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
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D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Gro Hektoen 

Vanja Ansgard 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:30.  Protokollen signeres av 

 

Christian Høie Lie /s/     Christian Høie Lie /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Gro Hektoen /s/ 

Protokollvitne       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Jan Olav Rørhus   Sandakerveien 81   2017-2019 

Nestleder Anne-Grethe Engebretsen  Sandakerveien 79   2017-2019 

Styremedlem Magnus Morken   Sandakerveien 73   2018-2019 

Styremedlem Bjørn Rosten    Sandakerveien 81   2018-2020 

Styremedlem Andreas Botnen Smeby  Sandakerveien 79   2017-2019 

 


