
PROTOKOLL 
 

Dato og klokkeslett: Tirsdag 9.mai 2017 kl 18.00  

 

Sted: Rosenhoffstua, Dynekilgata    

 

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 

 

 

1. Konstituering 

 

1.1 Valg av møteleder 

 

  Som møteleder ble valgt: Jasmina Pobric 

 

 

1.2 Valg av sekretær 

 

 Som sekretær ble valgt: Jasmina Pobric 

 

 

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

 

 Valgt ble:   Halldor Jonasson 

 

     

1.4  Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 

 

Antall fremmøtte med stemmerett: 27 

Antall fremlagte fullmakter:  6 

Totalt:     33 

 

 

1.5  Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak:   Godkjent 

 

 

1.6  Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak:   Godkjent 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Godkjenning av årsoppgjøret 

 

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret 

  

 Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016 

 

 Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode 

 

 Vedtak:  112 000,- 

 

 

4. Andre saker  

 

4.1 Bytte av revisjonsfirma fra BDO til KPMG 

 

Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med revisjonsfirmaet KPMG som kan 

tilby revisjon for vårt boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for 

kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. 

Styret anbefaler å bytte til Usbls prefererte revisor, KPMG. 

 

     Styrets innstilling: Generalforsamlingen vedtar bytte av revisjonsfirma fra BDO til  

     KPMG. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

4.2 Bestilling og innstallering av porter i borettslaget 

Bakgrunn for forslaget: 

Denne saken ble nedstemt ved fjorårets generalforsamling, men ut i fra nye 

omstendigheter og et økt engasjement, føles det riktig å ta en ny avstemning. 

Vi opplever økt biltrafikk i gårdsrommet, hærverk i form av graffiti, tyveri av sykler 

o.a., samt økt gjennomgang av uvedkommende. Jeg vil likevel understreke at 



sikkerheten for bygårdens beboere, og da spesielt barn i lek, er det vi må verne 

om. Tiltak må uansett på plass for å hindre at ulykker skal forekomme slik 

situasjonen nå har blitt. Det er kun et spørsmål om tid før det skjer en ulykke med 

påkjørsel av bil i gårdsrommet. Installasjon av porter vil være en effektiv og sikker 

måte å regulere inn- og utkjøring av besøkende biler på. Vi ber derfor om at det 

gjøres en ny avstemning ved årets generalforsamling. 

 

Vi minner om at tegninger og godkjenning ble innhentet fra Plan - og 

Bygningsetaten ved oppsetning av den nye muren. Styret har også 

kostnadsrammen for en slik bestilling og installasjon. 

 

Kopi fra Generalforsamlingen 2016 protokoll, samme sak; 

 

De siste årene har antall barn i borettslaget økt igjen og trafikken blitt tyngre i 

Rosenhoffgata og Mailundveien. Med 7 porter, stor og små, kan gården enkelt 

stenges slik at små barn ikke slipper ut på trafikkerte veier. Portene vil også 

ytterligere redusere biltrafikk inne på gårdsområdet. 

 

I tillegg til økt sikkerhet vil portene redusere uønsket biltrafikk og parkering inne i 

gårdsområdet. Styrets vurdering er at tiltaket derfor vil ha verdi for alle beboere, 

ikke bare de som har små barn.  

 

Vedtaksforslag:  

Borettslaget bestiller og installerer porter i borettslaget i henhold til de tegninger og 

godkjenninger som ble lagt frem på generalforsamlingen i fjor. 

 

Styrets kommentar:  

Styret har tidligere estimert kostnadsrammen for prosjektet til 480.000,- inkludert 

«buffer på 20 %. På grunn av overskridelse på murprosjektet, så har borettslaget 

per nå ikke økonomi til å ta kostander for prosjekter utover løpende vedlikehold 

over driftsbudsjettet. Dersom forslaget vedtas må prosjektet finansieres med en 

økning av felleskostnadene utover 5% fra 2018, event. med låneopptak i 2017 som 

må betjenes gjennom økning av felleskostnadene. Renter og avdrag på pantelån 

på 14,5 millioner utgjorde i 2016 ca. 700.000. 

 

 

Vedtak: Ikke godkjent (mot 18) 



4.3 Port/gjerde mot Vågebyveien og fartsdump ved Rosenhoffgata 9 / eget 

område for vareleveranser 

 

Bakgrunn for forslaget: 

Jeg vil gjerne ta opp fjorårets kamp om porter i bakgården, denne gangen er 

forslaget kun å ha port/gjerde mot Vågebyveien, og etablere en høy fartsdump ved 

søppelkassene nede. 

 

Er det mulig å etablere et eget område for leveranse av varer/matkasser etc. ved 

begge søppelkassene, for å redusere kjøring i bakgården? 

 

Forslag til vedtak:  

Borettslaget installerer port/gjerde mot Vågebyveien, etablerer en høy fartsdump 

ved søppelkassene ved Rosenhoffgata samt eget område for leveranse av 

varer/matkasser etc. ved søppelkassene (både Vågebyveien og Rosehoffgata). 

 

Styrets kommentar:  

Styret oppfatter at forslag 1 og 2 har samme utgangspunkt. Av den grunn foreslås 

at de må vurderes opp mot hverandre.   

 

Benkeforslag: Årsmøtet ber styret om å implementere tiltak som reduserer 

biltrafikk inn i bygården. Dette kan være skilt, svingporter og fartsdumper. 

 

 Vedtak: Benkeforslag godkjent 

 

 

5. Valg 

 

Følgende styremedlemmer stod på valg:  

 

Styremedlem:  Ingrid Helena Elfrida Hillblom  

 

        

5.1 Valg av 1 medlem til styret 

 

 Valgt ble: Ingrid Helena Elfrida Hillblom for 2 år. 

  

  

5.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret 

 

 Valgt ble: Ole Sakseid  

 



 Valgt ble: Maximo Graesse 

 

 

 

5.3 Valg av valgkomité 

 

 Navn: Helle  Moum 

 

   Marius Eide 

 

   Torill Norhagen 

 

 

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: 

 

 Navn:    Adresse: 

 

Leder: Erlend Ivar Kroon   Dynekilgata 4, 0569 OSLO 

 

Medlem: Martin Aabrekk   Vågebyveien 19, 0569 OSLO 

 

Medlem: Guri Merete Brenno  Rosenhoffgata 13, 0569 OSLO 

 

Medlem: Invgil Skeie Ljones   Vågebyveien 19, 0569 OSLO 

 

Medlem: Ingrid Helena Elfrida Hillblom Strømstagata 6 

 

Vara: Ole Sakseid   Vågebyveien 17 

 

Vara: Maximo Graesse   Rosenhoffgata 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Pobric /s/  Halldor Jonasson /s/ 

Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 


