
P R O T O K O L L 
 

fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III 
 

Avholdt 23. april 2008 Sted: Rosenhoffstua, Dynekilgata 2 
--- oo0oo --- 

 
 
Sak 1: Konstituering 
 
 1.1 Valg av møteleder 
 
  Som møteleder ble valgt:   Gunn Heggelund  
 
 1.2 Valg av sekretær 
 
  Som sekretær ble valgt:  Gunn Heggelund 
 
 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
 
  Valgt ble:  Hanne Vandraas 
    Helle Levang Moum  
 
 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 
 
  Antall fremmøtte med stemmerett: 30 + 1 (sak 2.2) +1 (sak 4) + 1 (sak 5.2) 
  Antall fremlagte fullmakter:   1 + 1 (sak 5.2) 
  Totalt: 35  
 
 1.5 Godkjenning av innkalling 
 
  Vedtak:     Godkjent    
 
 1.6 Godkjenning av saksliste 
 
  Vedtak:     Godkjent 
 
 
Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 
 
 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 
  Styrets årsmelding ble referert. 
 
  Vedtak:     Godkjent 
 
 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 
  Årsregnskap for 2007 ble gjennomgått. 
 
  Vedtak:  Borettslagets resultatregnskap som viser et overskudd/underskudd  
   på kr. 49 395,-  ble godkjent. 



 
 
Sak 3: Budsjett 2008  
 Styrets budsjett for 2008 ble gjennomgått 
 
 Vedtak:  Tatt til orientering 
 
 
Sak 4: Godtgjørelse til styret 
 Styrets forslag til styrehonorar for perioden 2007/2008 er kr 90 000,-. 
 
 Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 5: Andre saker 
 

5.1 Anskaffelse av langsiktig lån for oppussing og refinansiering 
Styret planlegger å installere nye vanninntak i alle oppgangene til ca 2,5 mill, 
oppussing av alle portalene og støttemuren i og utenfor gården, samt trappene til ca 
800 000,- og utskifting av takvinduene til ca 200 000,-. I tillegg har borettslaget et 
kortsiktig lån på  
kr 3 450 000 til Handelsbanken som ønskes refinansiert. Med et langsiktig lån 
ønsker styret å unngå dramatisk økning av felleskostnadene tilknyttet omfattende 
vedlikeholdsarbeid.  

 
 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppta serie-/annuitetslån i bank med inntil kr 
7 millioner til dekning av utgifter i forbindelse med vedlikehold av 
gården samt refinansiering av lån til Handelsbanken. For å unngå 
vesentlig økning av felleskostnadene. Før arbeidet starter skal det 
avholdes et infomøte.  

 Enstemmig vedtatt. 
 

5.2  Valg av Digital Tv leverandør 
Styret anbefaler beboerne å velge det ene av to fremlagte leverandørtilbud, med 
hensyn til kostnader, behov, kanaltilgang og tilleggstjenester. 
 
Vedtak: Utsettelsesforslag:   Falt, 4 stemmer for 
  Internett /kabel-tv 3 år: Falt, 1 stemme for 
  Internett 1 år/kabel-tv 3 år: Falt, 3 stemmer for 
  Kabel-tv 3 år:   Vedtatt, 28 stemmer for 
  Get/Canal Digital  Get, enstemmig vedtatt 

 
5.3  Endring av husordensregelens punkt 10 

Punkt 10 i husordensreglene om dyrehold ønskes presisert nærmere. Styret foreslår 
derfor å endre paragrafen. 
 
Nåværende tekst:  
Det er ikke generell adgang til dyrehold i borettslaget. Alt dyrehold skal godkjennes 
av styret før anskaffelse. Pass av dyr faller også under denne bestemmelsen. 

 



 
 
  
Vedtak: Det er ikke generell adgang til dyrehold i borettslaget. Alt dyrehold 

skal godkjennes av styret før anskaffelse, godkjennelse skal også 
innhentes ved ny innflytting i borettslaget hvor dyr ønskes medbrakt. 
Pass av dyr faller også innunder denne bestemmelsen. Andelseierne i 
den oppgangen der det søkes om dyrehold skal skriftlig ta stilling til 
dyreholdet, kun saklige og dokumenterte motforestillinger vil bli 
vurdert av styret. 

 Vedtatt mot 1 stemme 
 

 
5.4  Vannskader i borettslaget 

 Forslag fra Kornelia Baas og Geir Morten Haugen 
 

Prosedyrer i henhold til borettslagets forsikringsselskap Gjensidige. Innmelding av 
skader ved styret. 
Herunder også følgeskader som ble utelatt 2004 – 2006. 
 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
5.5 Ordensregel nr 10 Ingen generell adgang til dyrehold i borettslaget 

Forslag fra Kornelia Baas og Geir Morten Haugen 
 

Styrets behandling av saker i henhold til gjeldende forskrifter vedtatt på 
generalforsamling. Herunder også søknadsplikt fra nye andelseiere, samt 
informasjonsplikt til øvrige beboere som blir berørt. 
 
Vedtak: Faller bort. 

 
5.6  Vindusutskifting 2004 

Forslag fra Kornelia Baas og Geir Morten Haugen 
 

Melding om løse vindusbrett på siste generalforsamling. 
Oppslag til beboerne for oversikt. Ble ikke protokollført i henhold til ønske fra 
generalforsamling. 5 års håndverkergaranti på større bygningsmessige arbeider. 
 
Vedtak: Styret tar dette til etterretning og henger opp infoskriv til beboerne 

med en frist for tilbakemelding. 
 

5.7    Valg av styremedlemmer 
Forslag fra Kornelia Baas og Geir Morten Haugen 

 
Styremedlemmer som stiller til valg bør være til stede på generalforsamling. De 
siste 2 år er medlemmer blitt valgt uten å være til stede, dette skaper anonymitet til 
andelseierne i henhold til styret.   

 
  Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sak 6: Valg 
 
 Følgende styremedlemmer stod på valg: 

 John Are Iversen 
 Ane Nustad 
 
 
   
 
 6.1 Valg av 2 styremedlemmer: 
 
  Valgt ble: 
 
  John Are Iversen 
  Ingrid Hillblom 
 
   
 
 6.2 Valg av 2 varamedlemmer: 
 
  Valgt ble: 
 
  Elisabeth Hafting 
  Torvid Aakvik 
 
   
 
 
Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: 
 
 Navn:      Adresse: 

 
Leder Halldór Jonasson   Rosenhoffgata 9, 0569 Oslo 
 Signe B Gule    Dynekilgata 2, 0569 Oslo 
 Kjersti Haugum   Vågebyveien 17, 0569 Oslo 
 John Are Iversen   Strømstadgata 2 , 0569 Oslo 
 Ingrid Hillblom    Strømstadgata 6, 0569 Oslo 
 
 Varamedlemmer: 
 
 Navn:      Adresse: 

 
 Elisabeth Hafting   Dynekilgata 4, 0569 Oslo 
 Torvid Aakvik    Dynekilgata 4, 0569 Oslo 



 
   



 
 6.3 Valg av valgkomité 
 
  Valgt ble: 
 
  Nina M. Børresen 
  Magne T. Bergh 
  Kristoffer Pahle Pedersen 
 
 
 
Protokollen undertegnes av: 
 
Helle L Moum /s/ Gunn Heggelund /s/ Hanne Vandraas /s/ 
Valgt av generalforsamlingen Møteleder Valgt av generalforsamlingen 


