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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 20.04.2016 

Møtetidspunkt: 19:00 

Møtested: Hasle Skole 

Til stede: 91 andelseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 99 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Morten Røstengen. 
 

Møtet ble åpnet av Line Madelene Løvik Kirkeby. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Trude Larsen 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 referent og minst en andelseier som protokollvitne 

Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble  

Øivind Syvertsen 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 årsberetning og årsregnskap for 2015 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 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 300 000 . 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A KJØP AV FELLESAREAL I ST JØRGENS VEI 65 

Saksframstilling: 

Vi er en husholdning i St. Jørgens vei 65, som ønsker å kjøpe det arealet av kjelleren 

som ligger direkte plassert under leiligheten vår. Dette arealet står per idag helt tomt og 

brukes kun for oppsamling av søppel før containere blir gjort regelmessig tilgjengelig i 

borettslaget.   

 

Husholdningen har bodd her i St. Jørgens vei i 4 år nå og stortrives, men ser at 

leiligheten etterhvert vil bli for liten når familien utvides. Istedet for å måtte flytte andre 

steder kunne vi veldig gjerne tenke seg å utvide leiligheten nedover. Vi observerer at 

dette allerede har blitt gjort i andre borettslag i nærområdet.  

 

Forslaget vil slik vi ser det bidra til å øke verdien til borettslaget ved at borettslaget vil 

inkludere større leilighetsstørrelser og kunne innta en bredere andel av boligmarkedet. 

Ved at vi kjøper dette arealet vil dette bidra til en likeledes reduksjon av fellesgjelden. 

Videre vil arealer som per idag står helt tomme komme til nyttig og høyt verdsatt bruk. 

Vi ønsker gjerne at forslaget tas stilling til under årets generalforsamling 2016. 

 

Styrets innstilling til forslag A: 

 

Styret støtter ikke forslaget. 

 

Styret vil innledningsvis bemerke følgende: 

 

Det foreligger ingen adgang til at andelseiere kan få kompensasjon for eventuelt bortfall 

av fellesareal, eller boder. Dette er areal som ikke tilhører den enkelte andel, men eies 

av borettslaget. Borettslaget har stilt dette arealet til disposisjon for de enkelte andelene. 

 

Styret forstår at det er ønskelig å utvide leilighetene. Men hvis det bygges ut leiligheter 

på loft eller i kjeller betyr det at mange beboere vil miste bodene sine og at tørkeloft og 

lagringsrom forsvinner. Det vil innebære at forbedringer for noen få vil gå ut over resten 

av beboerne. Det mener styret er en feil prioritering.  

 

Større bygningsendringer som dette krever videre godkjenning fra kommunen. Dette må 

hentes inn for hvert bygg, noe som også vil medføre ekstra kostnader. Vi kan videre 

forvente søknader angående installering av kjeller- og loftsvinduer. Dette øker 

vedlikeholdsutgiftene for fellesskapet samtidig som det også øker risikoen for 

bygningsskader, og dertil høyere forsikringskostnader.  

De fleste leilighetene ligger verken rett over kjeller eller rett under loft. Disse 

andelseierne kommer dårlig ut med dette forslaget da de vil oppleve at de får mindre 

bodplass/mister boder og fellesarealer og at en større andel av felleskostnaden går bort 

til vedlikehold av bygningene. 

 

Styret vil avslutningsvis bemerke at dersom generalforsamlingen ikke følger styrets 

innstilling bør det tas forbehold om at et eventuelt oppkjøp av fellesområder må utsettes 
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til styret har fått gjennomført en tilfredsstillende analyse av hvilke totale kostnader dette 

vil medføre, for å sikre at alle andelseiere har nødvendig bakgrunnsinformasjon, og at 

saken behandles på en eventuell ekstraordinær generalforsamling.  

 

 

Vedtak: Styrets forslag om å avvise forslaget fikk flertall med med 64 mot 32 

stemmer 

 

B KJØP AV FELLESAREAL OG BOD I ST JØRGENS VEI 23 

Ønske om kjøp av kjellerrom i St. Jørgens vei 23   

 

Vi ønsker å kjøpe kjellerrommet under stua vår i leilighetsnummer 1030. 

Dette for å utvide leiligheten vår med et ekstra oppholdsrom, da dette er et  

behov som øker mer og mer.  

Rommet under kjelleren er på ca. 12kvm, og brukes idag til å hensette møbler  

og andre ting. Dette har vi allerede et rom til i oppgangen vår (første rom inn til  

høyre inn etter kjellerdøra). Ønsket er å sette inn en liten trapp, slik at den blir  

koblet sammen med stua. Den beste løsningen hadde vært å byttet bod med  

Erlend i 3.etg, da trappen kunne gått ned rett inn til venstre i stua. Han har  

nemlig bod innerst til venstre ved døra inn til rommet. På den måten beholder  

man fortsatt stua oppe som en enhet og plassen foran balkongdøra blir ikke berørt. 

 

Vi godtar en høyere månedleie, da arealet på vår leilighet blir større.  

Vi vil selfølgelig bygge etter lover og regler.  

De som jeg har snakket med i oppgangen vår, har ingen motsigelser for denne ideen. 

 

Vi håper på positivt svar og at kjøpesummen for rommet blir regnet ut fra den  

betrakning av at rommet slik det står idag er ubrukt og at det må brukes en del  

penger itillegg for å oppnå en god nok standard som kreves for å være en del av en 

leilighet. 

 

 

 

Styret støtter ikke forslaget. 

 

Styret vil innledningsvis bemerke følgende: 

 

Det foreligger ingen adgang til at andelseiere kan få kompensasjon for eventuelt bortfall 

av fellesareal, eller boder. Dette er areal som ikke tilhører den enkelte andel, men eies 

av borettslaget. Borettslaget har stilt dette arealet til disposisjon for de enkelte andelene. 
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Styret forstår at det er ønskelig å utvide leilighetene. Men hvis det bygges ut leiligheter 

på loft eller i kjeller betyr det at mange beboere vil miste bodene sine og at tørkeloft og 

lagringsrom forsvinner. Det vil innebære at forbedringer for noen få vil gå ut over resten 

av beboerne. Det mener styret er en feil prioritering.  

 

Større bygningsendringer som dette krever videre godkjenning fra kommunen. Dette må 

hentes inn for hvert bygg, noe som også vil medføre ekstra kostnader. Vi kan videre 

forvente søknader angående installering av kjeller- og loftsvinduer. Dette øker 

vedlikeholdsutgiftene for fellesskapet samtidig som det også øker risikoen for 

bygningsskader, og dertil høyere forsikringskostnader.  

De fleste leilighetene ligger verken rett over kjeller eller rett under loft. Disse 

andelseierne kommer dårlig ut med dette forslaget da de vil oppleve at de får mindre 

bodplass/mister boder og fellesarealer og at en større andel av felleskostnaden går bort 

til vedlikehold av bygningene. 

 

Styret vil avslutningsvis bemerke at dersom generalforsamlingen ikke følger styrets 

innstilling bør det tas forbehold om at et eventuelt oppkjøp av fellesområder må utsettes 

til styret har fått gjennomført en tilfredsstillende analyse av hvilke totale kostnader dette 

vil medføre, for å sikre at alle andelseiere har nødvendig bakgrunnsinformasjon, og at 

saken behandles på en eventuell ekstraordinær generalforsamling.  

 

Vedtak: Styrets forslag om å avvise forslaget vedtatt mot 27 stemmer 

 

C  UTSKIFTNING AV VINDUER OG BALKONGDØRER 

 

Vinduene og balkongdørene i borettslaget er i dårlig stand, og de siste årene har det 

vært nødvendig å skifte ut de dårligste enkeltvis. Dette er en dyr og upraktisk løsning for 

borettslaget. Styret har derfor satt i gang et forprosjekt for bytting av alle gamle vinduer 

og balkongdører for å kartlegge omfanget og kostnader. Styret har mottatt flere 

henvendelser fra beboere som ønsker en totalutskifting, og det er også anbefalt i hht 

vedlikeholdsnøkkelen som OBOS prosjekt har utarbeidet for borettslaget. ‘ 

 

Styret valgte OPAK som forprosjektør etter å ha innhentet anbud på prosjektledelse. Slik 

sikrer vi at prosjektet blir gjennomført best mulig, både med tanke på pris og kvalitet, og 

at borettslaget får en god langvarig løsning.  

 

Prosjektleder fra OPAK har hatt befaring av vindustypene sammen med vaktmester og 

styret. Hvis generalforsamlingen vedtar utskifting av vinduer og balkongdører, vil vi starte 

opp med selve utskiftingen høsten 2016 med en varighet på 11-12 måneder. 

 

OPAK vil ha overoppsyn med gjennomføring av utskiftingen, innhente tilbud fra 

leverandører, ha kontakt med beboere og sørge for en utrullingsplan. De vil blant annet 

sikre at vi følger gjeldende krav til vinduer og dører, avfallsbehandling av gamle vinduer 

og dører og at leilighetene ser bra ut innvendig etter at vinduer og dører er skiftet. 

Beboerne må bidra med rydding og klargjøring av leiligheten i forkant, samt leve med litt 

støy og arbeid underveis.  
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Forslag til vedtak: 

 

Hovin Borettslag vedtar at styret gis fullmakt til å fortsette arbeider med utskifting av 

dører og vinduer. Prosjektet gis en ramme på opp til 50 millioner kroner. Prosjektet skal 

lånefinansieres og blir fordelt etter vanlig fordelingsnøkkelprinsipp.  

 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 9 stemmer 

 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Katja Hakvaag foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Gaute Jensen Dalastøyl foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 1 år ble Guro Gladhaug foreslått 

 Vedtak: Valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Lill-Ann Gulliksen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Henriette Karlengen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Marianne Høksaas foreslått 

Som varamedlem for 1 år, ble Sondre Asphoug foreslått 

Vedtak: Valgt 

 

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

Delegert Line Madelene Kirkeby 

Delegert Katja Hakvaag 

 

Varadelegert Kristin Flood Strøm 

Varadelegert  Gaute Jensen Dalstøyl 

Vedtak: Valgt 

 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Marianne Høksaas og Guro Gladhaug 

  

Vedtak: Valgt 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 20:52.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder      Referent 

Trude Larsen /s/     Morten Røstengen /s/ 

 

Protokollvitne  

Øivind Syvertsen /s/       
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Navn    Valgt for 

Leder  Line Madelene Kirkeby 2015-17 

Styremedlem Guro Gladhaug  2016-17 

Styremedlem Kristin Flood Strøm  2015-17 

Styremedlem Katja Hakvaag  2016-18 

Styremedlem Gaute Jensen Dalastøyl 2016-18 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

 

 


