
PROTOKOLL 
 
Dato og klokkeslett: Onsdag 11. mai 2016, kl. 18.00 
 
Sted:   Rosenhoffstua, Dynekilgata  
 
ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Borettslaget Rosenhoff Kvartal III  
 
 
SAK 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:   Anne Aslaksen 
     
1.4  Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 

 
Antall fremmøtte med stemmerett: 26 
Antall fremlagte fullmakter:  13 
Totalt:     39 
 

1.5  Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak:   Godkjent 

 
1.6  Godkjenning av saksliste 

 
Vedtak:   Godkjent 

 
SAK 2: GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET 
 
2.1 Godkjenning av årsmelding 2015 fra styret 
  
 Styrets årsmelding for 2015 ble gjennomgått. 
 
 Vedtak: Godkjent 
 
2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2015 
 
 Årsregnskap for 2015 ble gjennomgått. 
 
 Vedtak: Godkjent 
 

 
SAK 3: GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE 
 
 Vedtak:  Godkjent med kr 112 000,- 
 
 
 
 
 



 
SAK 4: ANDRE SAKER 
 
 
4.1  Parsellhage i borettslaget 
 

Styret har med bakgrunn i forslag fra Lars Andreas Trettevik utredet 
mulighetene for parsellhage i gården vår. I første omgang har vi etterspurt 
hvor stor interessen er for dette i gården og resultatet ble 26 andeler av 
103. Styret oppfattet dette som tilstrekkelig stor interesse for å utrede dette 
videre. 
 
Plassering: 
Styret ønsker å plassere parsellhagen på hjørnet ut mot Dynekilgata og 
Rosenhoffgata. Grunnen for dette er at det er et område av gården som 
ikke er i bruk og som har flest soltimer. Forutsetningene for å plassere 
parsellhagen der er at vi må sette opp et gjerde rundt hele hagen. Et gjerde 
av samme type som i resten av gården. Det vil være mulig for ca. 80 
brukere av parsellhagen, se oversiktstegning på websiden rosenhoff.no. 
 
Drift: 
Styret har undersøkt hvordan andre borettslag har løst dette og har av den 
grunn satt opp et forslag på vedtekter for driften, se innhold på borettslagets 
webside rosenhoff.no. 
 
Kostnader: 
De investeringer som trengs er ekstra gjerde, kasser, jord, singel, 
kompostbinger og redskapsbod (vil flytte noen av eksisterende redskaper 
dit). De som melder ønske om å bruke parsellhagen bidrar med å sette den 
opp. 
 
Total sum parsellhage kr. 100.000,- 
Se budsjett på rosenhoff.no. 
 
Inntekter: 
Styret har søkt om og fått støtte fra USBLs miljøfond og en del av disse 
pengene kan brukes til parsellhagen. For at de som ønsker å benytte seg 
av parsellhagen skal føle motivasjon til faktisk å bruke den og for å bidra til 
den muligheten en parsellhage gir, så vil det tas ut årsleie. Den skal på 
meget lang sikt dekke kostnadene for investeringene. 
 
Styret forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen vedtar etablering av parsellhage iht. saksfremlegg. 

 
 
 Vedtak: Godkjent mot 4 stemmer med følgende tillegg:  

Det nedsettes en arbeidsgruppe hvor blant annet styret og 
berørte naboer er representert. Gruppen skal komme fram til et 
forslag til plassering som styret kan godkjenne 

 
 
4.2 Bestilling og installering av porter i borettslaget og finansiering 
 

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. 
 
I forbindelse med arbeidet med utvendig murvegg har styret fått tegnet 
porter og tilrettelagt for installering.  Videre så har portene blitt godkjente av 
både Plan- og bygg og Byantikvaren. 
 
Kostnadsrammen for prosjektet er på kr. 480.000,- inkl. MVA.  Summen 
inkluderer produksjon av porter, transport og montering, samt en «buffer» 
på 20 % i tillegg til totalkostnaden vi har mottatt tilbud på. 
 
For å finansiere portene foreslår styret at øke felleskostnadene med 10 % 
fra 1. januar 2017.  Økningen vil delvis være for å møte generell 
prisutvikling og delvis for å finansiere portene.  I årene framover vil økning 
være med på å starte oppsparing av midler for vårt neste store 
vedlikeholdsprosjekt i Borettslaget Rosenhoff Kv. III 
 
På grunn av omfanget og kostnaden ved det pågående murprosjektet 
anbefaler styret at kostnaden eventuelt tas på budsjettet for 2017. Dersom 
generalforsamlingen beslutter å montere porter kan de bestilles nå og 
leveransen og betalingen finne sted i 2017.  
 
Styrets forslag til vedtak 
Generalforsamlingen vedtar bestilling og installering av porter med foreslått 
finansering gjennom økte felleskostnader. 

 
 
 Vedtak:  Ikke godkjent (27 stemmer mot) 
 
 
SAK 5: VALG 
 
Følgende styremedlemmer stod på valg:   
 
Styreleder:  Halldor Jónasson 
Styremedlem:  Anja Valen 
Styremedlem:  Nils-Martin Crawfurd 
       
       
 
5.1 Valg av leder 
 
 Valgt ble: Erlend Kroon    for 2 år. 
 
 
5.2 Valg av 3 styremedlemmer 
 
 Valgt ble: Martin Aabrekk    for 2 år.  
 
 Valgt ble: Guri Brenno    for 2 år.  
 
 Valgt ble: Ingvil Skeide Ljones   for 2 år.  
 
 
5.3 Valg av 2 varamedlemmer 
 
 Valgt ble: Lars Trettevik 
 
 Valgt ble: Torill Norhagen  



 
 
 
 
 
Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning: 
 
 Navn:    Adresse: 
 
Leder: Erlend Kroon   Dynekilgata 4, 0569 OSLO  
 
Medlem: Ingrid Hillblom   Strømstadgata 6, 0569 OSLO 
 
Medlem: Martin Aabrekk   Vågebyveien 19, 0569 OSLO 
   
Medlem: Guri Brenno   Rosenhoffgt. 13, 0569 OSLO 
 
Medlem: Ingvil Skeie Ljones   Vågebyveien 19, 0569 OSLO 
 
 
Vara: Lars Trettevik   Strømstadgt. 4, 0569 OSLO 
 
Vara: Torill Norhagen   Strømstadgt. 2, 0569 OSLO 
 
 
 
5.4 Valg av valgkomité 
 
 Valgt ble: Marius Eide, Helle Moum og Alexander Rasch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jasmina /s/  Anne Aslaksen /s/ 
Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 
 
 

 


