
P R O T O K O L L 
 

fra ordinær generalforsamling 2010 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III  
 
Avholdt: 26. mai 2010  Sted:  Rosenhoffstua , Dynekilgt. 2 
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Sak 1: Konstituering 
 
 1.1 Valg av møteleder 
 
  Som møteleder ble valgt: Ellen N. Isaksen 
 
 1.2 Valg av sekretær 
 
  Som sekretær ble valgt: Ellen N. Isaksen 
 
 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
 
  Valgt ble: Elisabeth Crawfurd og Mona Marie Næss  
 
 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 
 
  Antall fremmøtte med stemmerett: 33 
  Antall fremlagte fullmakter: 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 2009 ble gjennomgått. 
 
  Vedtak:  Borettslagets resultatregnskap som viser et underskudd 
    på kr. 1.397.294 ble godkjent.  



Sak 3: Budsjett 2010  
 Styrets budsjett for 2010 ble gjennomgått 
 
 Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
 
Sak 4: Godtgjørelse til styret 
 
 
 Vedtak: Honoraret settes til kr. 100.000,- 
 
 
Sak 5:  Andre saker 

    Forslag fra Geir Morten Haugen og Kornelia Baas 
 

 For å ivareta andelseieres rettssikkerhet og rettigheter i henhold til borettslagets forsikring 
med Gjensidige må det innføres en forandring til dagens praksis. 
Det skal ikke måtte være nødvendig å kontakte advokat for å få forhold belyst. 
Slik som det er i dag kan styret eller Usbl nekte andelseiere tilgang til Gjensidige, dette er 
ikke i henhold til retningslinjene til forsikringsselskapet. 
Usbl har ingen styringsrett i henhold tile andelseiernes rettigheter, de er kun ansatt som 
forretningsfører, vi er ikke tilknyttet USBL, borettslaget er frittstående med 
generalforsamlingen som høyeste organ. 
Styret er heller ikke i stand til å avgjøre hvilken årsak en evn.bygningsmessig skade er ut i 
fra sitt mandat, viser her til en sak som har pågått over fire år, der andelseier er blitt nektet 
tilgang til å melde skade til forsikringsselskapet. 
Derfor fremmes det nå et forslag som vil ivareta andelseieres rettigheter i 
bygningsmessige skader, det må være opptil Gjensidige å avgjøre slike saker, da vil også 
andelseier ha klagerett til forsikringsklagenevden dersom man ikke er enig i avgjørelsen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Borettslagets andelseiere gis rett til selv å kontakte forsikringsselskapet Gjensidige, 
dersom det oppstår bygningsmessig skade i deres leilighet for å få en riktig avgjørelse. 
 
Geir Morten Haugen 
Kornelia Baas 
Vågebyvn.23 
 
Svar fra styret: 
Det er ikke mulig å fatte vedtak om dette. 
 
Grunn: 
Forsikringsavtalen som er inngått for bygningsmassen er borettslagets forsikring og 
skader meldes fra andelseier til styret, som er forsikringstaker. Skademeldinger sendes fra 
styret rett til Usbl som registrerer dem. Det er Usbls oppgave som forretningsfører å 
avvise skader som ikke er erstatningsmessige. Skader som meldes skal så langt det lar 
seg gjøre, ha en avklart skadeårsak, da det ikke er forsikringsselskapets oppgave å 
avdekke skadeårsaker.   
Usbl vil kunne ta i mot skademeldinger direkte fra andelseier hvis det er hastesaker, eks. 
plutselig og stor vannskade.  
 
Selv om andelseiere skulle ha mulighet å kontakte borettslagets forsikringsselskap ift. 
skader på bygningsmassen, vil dette ikke medføre klagerett i Forsikringsklagenemnden. 



Det kommer av at det er borettslaget forsikring og ikke hver enkelt andelseiers. Andelseier 
har kun den retten ift. egen innboforsikring. 

 
Styret vil publisere gjeldende forsikringsavtale på borettslagets webside slik at den er 
tilgjengelig for andelseierne.  
 

 Vedtak:  Forslag til vedtak fra G. M. Haugen og K. Baas nedstemt mot 2 
stemmer. 
 
 
Sak 6: Valg 
 
 Følgende styremedlemmer stod på valg: 

 Ingrid Hillblom 
 John Are Iversen 
 Cecilia Carlsson (trekker seg) 
  
 6.1 Valg av 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år: 
 
  Valgt ble: John Are Iversen 2 år 
    Elisabeth Crawfurd 2 år 
    Guro M. Brenno  1 år  
 
 
 6.2 Valg av 2 varamedlemmer: 
 
  Valgt ble: Marius Eide 
    Johannes Due Enstad 
   
   
Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: 
 
  Navn:     Adresse: 

Leder  Halldór Jonasson   Rosenhoffgata 9, 0569 Oslo 

  John Are Iversen   Strømstadgata 2, 0569 Oslo 
  Ingrid Hillblom   Strømstadgata 6, 0569 Oslo 
  Kjersti Haugum   Vågebyveien 17, 0569 Oslo 
  Guro M. Brenno   Rosenhoffgata 13, 0569 Oslo 
 
 
  Varamedlemmer: 
 
  Navn:     Adresse: 

  Marius Eide    Strømstadgt. 10, 0569 Oslo 
  Johannes Due Enstad  Dynekilgt. 4, 0569 Oslo 
 
 
 6.3 Valg av valgkomité 
 
  Valgt ble: Gry Luraas 
     Ingrid Hillblom 
 
 
Protokollen undertegnes av: 



 
 
Elisabeth Crawford /s/ Ellen N. Isaksen /s/            Mona Marie Næss /s/ 
Valgt av generalforsamlingen      Møteleder Valgt av generalforsamlingen 
 


