
Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Olsgård II Borettslag torsdag 20.05.2021 kl. 18:00 - Scandic
Grand Hotel.  

KONSTITUERING1.

Status fremmøtte1.1

Vedtak:

Antall stemmeberettigede på møtet (eiere og fullmakter).

27 stemmeberettigede til stede.  

Av disse er:  
21 stemmeberettigede til stede  
6 fullmakter

Valg av møteleder1.2

Vedtak:

Styreleder er normalt møteleder, styret eller andre kan foreslå en annen som møteleder.

Vigdis Amundsen er valgt til møteleder.

Valg av protokollfører1.3

Vedtak:

Protokollfører skal protokollere hvilke vedtak som blir gjort.

Magnus Johnsen er valgt til protokollfører.

Valg av protokollunderskriver1.4

Vedtak:

Protokollen skal signeres av minst en  eier i tillegg til møteleder.

Lena Løvmo er valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Godkjenning av innkallingen1.5

Vedtak:

Innkallingen skal sendes med varsel på minst åtte dager og høyst 20 dager. innkallingen
skal inneholde fullstendig saksliste m/saksvedlegg. Innkallingen ble sendt 10.05.2021

Innkallingen er godkjent.

Valg av tellekorps1.6

Vedtak:

Dersom det ikke er nødvendig med tellekorps kan denne saken slettes.

Guro Haug Nilsen og Christian Buene er valgt til tellekorps.
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Godkjenning av dagsordenen1.7

Vedtak:
Ingen bemerkninger til sakslisten og dagsorden godkjennes.

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING2.

Vedtak:

Årsregnskapet skal godkjennes, mens årsmeldingen bare er til orientering.  

Årsregnskap for 2020 er godkjent.  
Av disponible midler/årets resultat overføres kr 800 000 til øremerkede midler avsatt til
fremtidig vedlikehold. Resterende overføres til neste års drift.

GODTGJØRELSE TIL STYRET3.

Vedtak:

Styrehonorar betales etterskuddsvis, har vært uforandret siden regnskapsåret 2017 og
fordeles slik.

Styreleder kr 75 000 pr år  
Styremedlemmer " 25 000 pr år  
Vararepersentanter " 1 500 pr møte ( når de blir innkalt)  

Valgkomiteen har tidligere ikke fått honorar.  

Flere borettslag praktiserer ordningen med at årsmøtet bevilger en sum, som styret så
fordeler seg imellom etter innsats og ansvar. De betaler heller ikke for varaene.  

Styret ser også at det kan være vanskelig å skulle vurdere hver enkelts innsats , og det er
vanskelig å få andelseiere til å påta seg styreverv, noe nok dagens-og tidligere års
valgkomiteer kan underskrive på. En fast sum til hver vil kunne gjøre det lettere å få noen til
å stille opp.

Styret ønsker derfor å opprettholde ordningen om å betale et fast beløp til hver enkelt. I
tillegg foreslår vi også at valgkomiteens medlemmer får utbetalt en liten sum.  

Som tidligere sagt har satsene ikke vært endret på 3 år, og styret foreslår derfor økning av
totalsummen til kr 190 000. Det må påregnes en god del mer arbeid for hele styret i
forbindelse med arbeidet med planlegging av renovering/rehabilitering. Beløpet fordeles slik:

Styreleder: kr 80 000

Styremedlemmer: kr 27 500  

Varamedlemmer: kr 1500 ( når de blir innkalt i stedet for et styremedlem).

I tillegg foreslås det å tildele kr 2 500 til hvert av medlemmene i valgkomiteen. Dette
belastes egen budsjettpost.

Flere borettslag har redusert antall styremedlemmer, og det nye styret bør også ta den
diskusjonen om vi skal gjøre det samme. En eventuell endring må så tas opp på
generalsforsamling.

Styrehonoraret fastsettes til kr 190.000, og gjelder for perioden fra forrige ordinære
generalforsamling (torsdag 04.06.2020).

Beløpet fordeles slik:

Styreleder kr 80 000
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Styremedlemmer kr 27 500  

Varamedlemmer: kr 1500 ( når de blir innkalt ).

I tillegg foreslås det å tildele kr 2 500 til hvert av medlemmene i valgkomiteen. Dette
belastes egen budsjettpost.

VALG4.

Vedtak:

Som nevnt i årsberetningen har styret bestått av Vigdis Amundsen (styreleder), Anniken
Sørgård, Børge Hansen, Lena Løvmo, Nina Olsen. Solveig Jensen (vara) og Guro Haug Nilsen
(vara).  

På valg i år er Anniken Sørgård og Børge Hansen, samt varamedlemmer som velges for ett år
om gang  

Valgkomiteen, som har bestått av Margrete H. Nygaard (leder), Geir Olaf Pettersen og Maria
Sriharan, sendte ut melding til andelseierne hvor de ba om forslag på kandidater, se vedleggg
1. På bakgrunn av innspill og tilbakemeldinger foreslår komiteen, Ragnar Solstad, Duevn. 11
og Børge Hansen, Duevn. 9 som styremedlemmer, og Guro Haug Nilsen, Duevn. 3, og Jan-
Erik Morgenlien Jakobsen, Duevn. 1 som varamedlemmer ( se vedlegg 1)  

  
Ragnar Solstad og Børge Hansen velges til styremedlem for 2 år.

Guro Haug Nilsen og Jan-Erik Morgenlien Jakobsen velges til varamedlem for 1 år.

Som valgkomitee for 1 år velges følgende:  
Anniken Sørgård (leder)  
Nina Berg Wiggen  
Tommy Myrvoll  

Støy og vibrasjoner fra viftesystemet på taket  -  
Duevn. 1 - 4 etg. H

5.

Vedtak:

Stian Larsen har sendt følgende beskrivelse:  

Det er høy vibrasjoner og støy fra viftesystemet på taket (begge viftene). Det er både støy
og vibrasjoner, og vil referere til dette som støyen for resten av saken. Støyen har blitt målt
på både soverom, stue, kjøkken og bad og måler 75 db. Denne støyen er ikke innafor med
tanke på dagens forskrifter til bygg, men jeg har ikke klart å finne forskriften fra 1970. Til
tider kan det også klirre i glassene på kjøkkenskapet, og man er nødt til å sove med
ørepropper. Denne støyen kan ikke forveksles med tverrforbindelsen eller flyplassen.

Jeg har vært i dialog med naboene i samme etasje som meg, og de melder om samme
problematikk med støy. Jeg har vært i dialog med styreleder flere ganger, samt vært i dialog
med service selskapet som utfører vedlikehold/service på viftene på taket. Han forteller at
grunnen til at vi mest sannsynlig er plaget med støyen er fordi viftene står på stålrør, som
går rett i muren, altså ingen demping/isolering mellom vifte, rør og tak som gjør at
vibrasjonene og sprer seg i muren og lager støy. Jeg har også snakket med BONORD om
dette er et problem de har vært borti tidligere med tanke på deres andre blokker på åpet, og
svaret var nei.

Borettslaget skal gjennomføre støymåling i Duevegen 1. 4.etg, andelsnr 197, og vurderer
tiltak etter dette er gjennomført.  
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Renovering av fasader og tak- rekkehus6.

Vedtak:

Jonny Nikolaisen, Stærv. 8, har innmeldt følgende sak.  

Styret iverksetter et arbeid med å utrede mulighetene for renovering av borettslagets
bygningsmasse, med mål om å legge en plan for renovering og finansiering. Planen skal
presenteres for generalforsamlingen i 2022. Styret gis fullmakt til å engasjere nødvendig
fagkyndig bistand i forbindelse med dette.  

Brannvarslere koblet til sentral 7.

Vedtak:

Jan-Erik Morgenlien Jakobsen, Duevn. 1, 4.etg. H viser til at man i Duevn. 1 hadde hadde
politiet og brannvesenet på døra, da en av våre naboene hadde ringt brannvesenet.

Han mener det er en tungvint måte for nødetatene å ringe på hver dør, hvis ikke innringer
har spesifisert dette. Det skaper også en forsinkelse for evakuering for de andre
andelshaverne. Andelshaverne er av ulik alder og det varierer hvor mange som bor i hver
leilighet. Derfor mener han at brannsikkerhet må prioriteres.  

Brann/røykvarslere kjøpes inn av borettslaget og monteres i hver leilighet av fagfolk.  
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