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Leder: Per Johnny Pedersen 
Nestleder: Kristoffer Berild 
Sekretær:  Morten L. Kværnstrøm 
Styremedlem:  Anita Kjelland 
Styremedlem:  Hans Vegard Røine 
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Referat fra styremøte 19/3/18 
 Møte nr. 3/18 
 Til stede: Per Johnny Pedersen, Kristoffer Berild, Hans Vegard Røine, Anita Kjelland, Morten L. 
Kværnstrøm. 

 Referent: Morten L. Kværnstrøm 
 
 
 

  

 

 

Nye naboer: Vi ønsker Katrine Gjerdalen Foray i nr. 37 velkommen til Veigin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Varsel frist for saker til generalforsamling 2018 

 

 

Sak nr. Emne  

9/18 Årsberetning, 

årsoppgjør m.m. 

til Ringbo. 

Valgkomité og 

generalforsamling 

Styret gikk gjennom, godkjente og underskrev dokumenter for 

oversendelse til Ringbo. Forberedelser til generalforsamlingen den 

7. mai ble drøftet.  

 

Frist for innsending av saker som ønskes tatt opp på 

generalforsamling ble satt til 13. april. Se vedlegg. 
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Til andelseierne i Veigin borettslag  -  Generalforsamling 2018 
 

 Det vises til Lov om Burettslag § 7-4: 

 

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret  

skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og  

om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.  

 

Veigin borettslag vil avholde ordinær generalforsamling mandag 7. mai 2018.   

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og  

hvor møtet skal avholdes.  

 

Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende  

senest 13. april 2018.  

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på  

generalforsamlingen er det ønskelig at:  

 

-  det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,  

 

- forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å 

behandle og ta stilling til saken.  

 

Forslag sendes helst på e-post til styreleder: 

styret@veigin.no 

 

Eller alternativt pr post til: 

Per Johnny Pedersen 

Veiginveien 159 

3517 Hønefoss 

 

Vennlig hilsen 

Veigin borettslag 

Styret 
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