
 
 

1 av 4 
 

 

TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

 

 

 

 

  

  Trondheim, 28.05.2015  

   

 

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 04.05.2015 
 

Ordinær generalforsamling avholdt tirsdag 04.05.2015 kl 19.00 

Sted: Konsertsalen, Ringve 

 

Til stede fra styret: Anne Beate Lind, Kirsten Gulbrandsen, Andreas Eide, Emte Mittet, 

Lise Jakobsen og Stig Rune Solberg 

 

Til stede fra TOBB: Kari Sæter, Berit N. Lerfald 

 

Saksbehandling etter følgende dagsorden: 

1. Konstituering 

Til møteleder ble valgt: Berit Lerfald 

Til sekretær ble valgt: Emte Mittet 

 

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt: Bente Tangstad 

og Eirik Wean 

 

I flg navnefortegnelse møtte 28 andelseiere og 8 fullmakter ble innlevert. 

Totalt 36 stemmeberettigede. 

 

Bemerkninger til innkallingen: Sakslisten er godkjent 

 

Generalforsamlingen erklært lovlig satt. 

 

2. Årsberetning for 2014 

Ingen kommentarer til årsberetningen, så den ble godkjent. 

 

3. Årsoppgjør for 2014 

1. Disponering av resultat 

Vedtak: 

Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr 1 451 183,- Overskuddet 

overføres til annen egenkapital 

 

2. Revisjonsberetning. 

Godkjennes uten gjennomlesning. 

3. Styrehonorar for perioden 2014/2015 

Vedtak: Styrehonorar for perioden 2014/2015 ble fastsatt til kr. 160 000,- 
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4. ELBILPARKERING 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å opprette el-bil parkeringsplasser som 

et prøveprosjekt på området markert på kartet, den tidligere søppelcontainer-

plassen utenfor Fagerheim Alle 46. 

Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utrede å opprette el-bil 

parkeringsplasser som et prøveprosjekt på området markert på kartet, den 

tidligere søppelcontainer-plassen utenfor Fagerheim Alle 46. 

 

5. PARKERINGSOBLATER 

Sak fra styret.  

På generalforsamlingen i fjor ble det vedtatt å prøve oblater for parkering. I 

saksframlegget ble det lagt til grunn at borettslaget ikke skulle ha kostnader med 

ordningen. Styret har innhentet tilbud fra ulike firma og alle inneholder kostnader 

og/eller bindingstid. Da det ikke har lyktes styret å finne en ordning som oppfyller 

intensjonen i forrige års vedtak, legger styret fram saken for generalforsamlingen 

på nytt. 

 
Forslag til vedtak: 

Vedtaket fra forrige års generalforsamling oppheves. Borettslaget går ikke videre 

med saken om parkeringsoblater.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

6. TRAKTORKJØP 

Sak fra beboer Karl Willy Solberg 

Solberg skriver:  

Her må styret redegjøre for hvordan innkjøp er gjort, hvor i budsjettet styret har 

eventuelt belastet innkjøpet. Har styret tatt hensyn til vedtektenes paragraf 8,3 

punkt 6? Hvis ikke styret har en plausibel forklaring er dette er det grunnlag for 

mistillit som generalforsamlingen bør ta standpunkt til  

 

Styrets svar:  

Den forrige taktoren var gammel og hadde behov for vedlikehold. Styret har 

besluttet å selge den gamle traktoren og lease ny maskin som har flere funksjoner 

og som letter arbeidet til vaktmestrene.  

Vedtektenes punkt 8-3(2), ledd 6 gjelder for tiltak som går ut over vanlig 

forvaltning. Styret vurderer denne saken som innenfor det styret kan ta 

beslutninger om. Dersom generalforsamlingen mener det er grunn til å vurdere 

mistillit mot styret i denne saken, må saken nøyere utredes, og tas opp på en 

ekstraordinær generalforsamling.  

 

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen tar styrets forklaring til orientering og avviser at det er grunn 

til å vurdere mistillit mot styret i denne saken.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

7. STYRETS VEDTAK OM FJERNING AV TRÆR 

Sak fra beboer Karl Willy Solberg 

Solberg skriver:  

Her får også styret redegjøre for grunnlaget for fjerning av disse, og at det ikke er i strid 
med vedtektenes paragraf 8,3 punkt 6. Hvis det ikke er en plausibel forklaring er dette 
også grunn til mistillit som generalforsamlingen må ta stilling til.  
 

Styrets svar:  

Flere trær i borettslaget ble kappet ned og fjernet da de vokste ut av kontroll og 

nødvendig vedlikehold av de ikke har blitt utført. Styret har bestilt nye tilsvarende 
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trær som skal plantes på samme steder. Vaktmestrene har fått opplæring i 

nødvendig vedlikehold og beskjæring.  

Vedtektenes punkt 8-3(2), ledd 6 gjelder for tiltak som går ut over vanlig 

forvaltning. Styret vurderer denne saken som innenfor det styret kan ta 

beslutninger om. Dersom generalforsamlingen mener det er grunn til å vurdere 

mistillit mot styret i denne saken, må saken nøyere utredes, og tas opp på en 

ekstraordinær generalforsamling.  

Forslag til vedtak:  

Generalforsamlingen tar styrets forklaring til orientering og avviser at det er 

grunn til å vurdere mistillit mot styret i denne saken. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

8. PARKERINGSPLASSER 

Sak fra Karl Willy Solberg  

Solberg skriver:  

Parkering på leide plasser med strømuttak må få egne strømmålere slik at de som har 
plasser svarer for den reelle strømutgift som er. 
Styrets svar:  

Å montere egne strømmålere medfører kostnader ved installasjon og ekstra 

arbeid i forbindelse med fakturering av faktisk forbrukt strøm. Summene det 

faktureres for dekker eventuelt strømforbruk og leieinntekt.  

Forslag til vedtak:  

Saken avvises og dagens ordning beholdes. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

9. HUSDYRHOLD 

Sak fra Karl Willy Solberg  

Solberg skriver:  

Eksisterende måte som nye innflyttere gjør med å forespørre hver beboer om tillatelse til 
å ha husdyr bør være styrets ansvar.  
Styrets svar:  

Per i dag er ordningen slik at de som søker om å holde husdyr tar en runde i 

oppgangen for å få samtykke i husdyrholdet, så sendes søknaden til styret for 

behandling. Dersom styret forstår forslaget korrekt, mener Solberg at det er 

styret som skal ta runden i oppgangen til hver enkelt husdyrsøker. Styret mener 

at dagens ordning fungerer fint, og at en beholder eksisterende rutiner.  

Forslag til vedtak:  

Forslaget avvises og dagens ordning beholdes. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

10. HUSDYRHOLD 

Sak fra Karl Willy Solberg  

Solberg skriver:  

Her må styret gå tilbake i styreprotokollen og gjennomføre eller oppheve tidligere 
styrevedtak.  
Styrets svar:  

Styret er ikke kjent med at det finnes styrevedtak som ikke er fulgt opp. Ettersom  

forslagsstilleren ikke har nevnt hvilke styrevedtak som er mangelfullt utført, finner 

styret ingen annen måte å behandle saken på enn å avvise den.  

Forslag til vedtak:  

Forslaget avvises.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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11. Valg 

Det skal velges: 

 

2 styremedlemmer for 2 år.  På Valg:  Andreas Eide 

       Kirsten Marie Gulbrandsen 

 

Vedtak:     Valgt ble:  Andreas Eide 

       Lars-Jacob Schaerer 

 

 

 

5 varamedlemmer for 1 år.  Valgt ble: Marit Hedvig Grønli 

       Sissel Aarholt 

       Kristine Larem 

       Beate Røros 

       Bente Tangstad 

 

1 delegert med vara til TOBBs generalforsamling. 

Vedtak:    Valgt ble:  Styreleder Anne Beate Lind 

       

 

3 medlemmer til valgkomite. Valgt ble: Marit Hedvig Grønli 

       Inga Petrine Grøtte 

       Heidi Hanssen 

 

Møtet avsluttet kl 20.05 

 

Berit Lerfald                       Bente Sand Tangstad, Eirik Wean  

    sign. Møteleder                        sign.                       

 

  

 

 


