Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Veigin Borettslag tirsdag 03.05.2022 kl. 18:00 - Veienmarka
Ungdomsskole.

1.

KONSTITUERING
1.1

Valg av møteleder

Vedtak:
Som møteleder ble valgt Hilde Myrhagen

1.2

Valg av sekretær

Vedtak:
Som sekretær ble valgt Hilde Myrhagen

1.3

Valg av eier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Vedtak:
Stig Hansen signerer protokollen sammen med møteleder

1.4

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall
fullmakter

Vedtak:
Antall fremmøtte: 28
Antall fullmakter: 3
Totalt antall stemmer: 31

1.5

Godkjenning av innkallingen

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent

1.6

Godkjenning av sakslisten

Vedtak:
Saksliste ble godkjent

2.

ÅRSMELDING FRA STYRET

Årsmelding fra styret følger vedlagt og tas til orientering.
Vedtak:
Tatt til orientering

Protokoll fra generalforsamling 2022 - Veigin Borettslag.

Side 1/3

3.

GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2021 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2021
anbefales godkjent.
Vedtak:
Framlagte regnskap med styrets forslag til disponering årets resultat ble godkjent.

4.

BUDSJETT

Budsjett for 2022 fremkommer av resultatregnskapet. Budsjettet er vedtatt av styret og tas
til orientering.
Vedtak:
Tatt til orientering

5.

ANDRE SAKER
5.1

Forslag fra beboer - utrede solcellepanel på tak

Forslag fra Stig Nicklas Grorud Hansen
Jeg har ett ønske med to løsningsforslag som jeg ønskes skal diskuteres og stemmes over
på generalforsamling.
Ønsket er å kunne ha solcellepanel på taket mitt. Det er mange fordeler med dette.
Reduserte strømutgifter, mindre belastning på naturen, bedre samvittighet. Og sikkert
mange fler.
Forslag 1: styret utreder solcelleutbygging på alle tak, henter inn tilbud og så blir funnene
presentert på en ekstraordinær generalforsamling.
Forslag 2: styret utreder hva det vil bety for borettslaget (ulemper og fordeler for
borettslaget) at individuelle husstander kan bestille og få installert solcellepanel på sine
tak. Funnene blir presentert og stemmes over på en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtak:
Styret utreder både forslag 1 og 2. Resultatet presenteres på et beboermøte

5.2

Forslag fra beboer - pris på utvendig beising/maling av hus

Vi foreslår at Styret får i oppdrag å innhente anbud på utvendig beising/maling av husene
og garasjene våre. Antallet er ikke klargjort ennå.
Dette for de av oss som ikke er istand til det ,eller vil rekke å gjøre det innen fristen.
Mvh.
Vigdis Pedersen og John Bakken
Vedtak:
Saken diskuteres på beboermøte etter generalforsamlingen.
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6.

STYREHONORAR

Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamling
Vedtak:
Fjorårets honorar ble foreslått justert opp med 3 prosent til kr 136.700 til intern fordeling
Møtegodtgjørelsen ble foreslått uendret på kr 1.400 pr møte.
Forslaget ble godkjent mot 5 stemmer

7.

VALG
7.1

Valg av styreleder

Olav Sletbakk ble valgt for 2 år i 2021 og er ikke på valg i år.
Vedtak:
Tatt til orientering

7.2

Valg av styremedlemmer

Morten Kvernstrøm og Anita Kjelland ble valgt for 2 år i 2021 og er ikke på valg i år.
2 styremedlemmer skal velges for 2 år
Vedtak:
Lars Jørgensen og Katrine Gjerdalen Foray ble gjenvalgt for 2 år

7.3

Valg av varamedlemmer

2 varamedlemmer skal velges for 1 år
Vedtak:
Thomas Brekke og Stig Hansen ble valgt for 1 år

7.4

Valg av valgkomité

Valgkomite skal velges for 1 år
Vedtak:
Jan Frantzen fra A-tunet ble valgt til valgkomite. Han finner selv representanter fra de
andre tunene til å være med i valgkomiteen

7.5

Valg av delegat(er) til Ringbos generalforsamling

Vedtak:
Olav Sletbakk og Anita Kjelland ble valgt som delegater til Ringbos generalforsamling
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