
PROTOKOLL 
 
Dato og klokkeslett: 3. juni 2015 kl. 18.00 
 
Sted:    Rosenhoffstua  
ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenhoff KV. 3 
 
 
SAK 1: KONSTITUERING 
 
1.1  Valg av møteleder 

 
  Som møteleder ble valgt: Knut Sannem 
 
1.2 Valg av sekretær 
 
 Som sekretær ble valgt: Knut Sannem 
 
1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
 

 Valgt ble:   Andreas Heimerback     
     

1.4  Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 
 
Antall fremmøtte med stemmerett: 35 
Antall fremlagte fullmakter:    1 
Totalt:     36 
 

1.5  Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak:   Godkjent 
 

1.6  Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak:   Godkjent 

 
SAK 2: FIBERNETT- OG TV-TILBUD 
 
 I etterkant av årets generalforsamling ble styret kontakter av GET, fordi de
 ønsket å gi borettslaget et nytt tilbud på fiber og tv på samme linje som 
 tilbudet fra NextGenTel. Styret har både vurdert tilbudet fra GET, samt 
 lovligheten av å evt gjøre om på et vedtak fra generalforsamlingen. 
 
 Styret har kommet fram til at tilbudet fra GET bør vurderes og at det ikke
 har blitt inngått en bindende avtale med NextGenTel, til tross for at  
 resultatet fra avstemningen på årets generalforsamling. 
 
 Styrets innstilling: Ekstraordinær generalforsamling stemmer på nytt over 
 tilbudene fra henholdsvis GET og NextGenTel. 

 
 Vedtak: GET ble valgt som leverandør. Det ble vedtatt stor kanalpakke 

(40) 
 
 
SAK 3: LÅNOPPTAK 
 
 Styret har innhentet to tilbud på rivning og gjenoppbygging av utvendig
 murvegg på henholdsvis kr. 4.579.210 (PA Entreprenør AS) og  
 kr. 4.873.348 (Haga & Berg Entreprenør AS). Fagfolk fra Dr Techn. Olav



 Olsen har vurdert begge tilbudene som like gode og anbefalt styret å inngå
 en avtale med PA Entreprenør AS. 
 
 Styret har budsjettert med inntil kr. 6.000.000,- for å fullføre prosjektet,
 inkludert uforutsette kostnader og innleid prosjektledelse og   
 konsulenttjenester. Borettslaget Rosenhoff Kv. III har tilgjengelige midler på
 bok for å dekke kr. 1.000.000,- av prosjektkostnadene og ønsker å  
 lånefinansiere det resterende beløpet. 
 
 Et låneopptak på inntil kr. 5.000.000,- vil føre til 10 % økning i   
 felleskostnadene fra 1. januar 2016.  
  
 Styrets innstilling: Ekstraordinær generalforsamling gir styret i borettslaget
 fullmakt til låneopptak på inntil kr. 5.000.000,- for å fullføre prosjektet med 
 Utvendig murvegg med pant foran fellesobligasjonen. 
 
 
 Vedtak: Styrets forslag godkjent (enstemmig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut Sannem /s/  Andreas Heimerback /s/ 
Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 
 


