
Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3 onsdag 04.05.2022 kl.
18:00 - Rosenhoff stua .

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Sander Schanke

Valg av sekretær1.2

Vedtak:

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/ Sander Schanke

Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med 
møtelederen

1.3

Vedtak:
Valgt ble: Aleksander Rasch

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall 
fullmakter

1.4

Vedtak:

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

Tatt til orientering

Antall fremmøtte med stemmerett: 27 (+1) etter sak 1.  
Antall fremlagte fullmakter: 10  
Totalt: 37 (38 etter sak 1)

Godkjenning av innkalling1.5

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av saksliste1.6

Vedtak:
Godkjent
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Godkjenning av årsregnskap 20212.

Vedtak:

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2021 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2021
anbefales godkjent.  

Årsregnskapet for 2021 ble gjenomgått.    
Vedtak: Godkjent

Årsmelding 20213.

Vedtak:

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i
regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.  

Årsmeldingen for 2021 ble presentert og tatt til etterretning.

Godtgjørelse til styret4.

Vedtak:

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 150.000, og at styret foretar fordelingen.
Honoraret gjelder for styreperioden 2021-2022 og kostnadsføres i regnskapet for 2022.

Styrehonorar på kr. 150 000 ,- ble godkjent

Andre saker5.

Borettslagets økonomi 5.1

Vedtak:

Saken er meldt inn av andelseier Guri Brenno

I forbindelse med økning i både rentekostnader, strøm og kommunale utgifter m.m, så er
vi bekymret for borettslagets økonomi og hvordan dette vil påvirke nivået på
felleskostnadene framover. Totale felleskostnader inkl. utgifter til TV&bredbånd har hatt en
kraftig økning de siste 3 årene med 35,6% fra januar 2019 til januar 2022. Dette tilsvarer
en husleieøkning fra 1.000-1.500 kr per mnd. for en gjennomsnittsleilighet i borettslaget.
Vi har forståelse for at store deler av økningen i felleskostnader i borettslaget skyldes
fasadeoppussing og økte kostnader til avdrag og renter knyttet til økt låneramme på 17,6
mill fra 2019. Den økte låneramme skal grovt regnet tilsvare ca 20% i husleie økning, dvs.
at løpende driftskostnader i borettslaget utover lånekostnader også har hatt en vesentlig
økning (ca 15% over 3 år/5% p.a ).  

I forbindelse med nytt låneopptak og refinansiering av lån i 2019 så ser vi av noter til
regnskapet at lånet til borettslaget ble konvertert fra fast til flytende rente. Dette har nok
vært gunstig for oss de tre siste årene, men det betyr at vi framover blir mer sårbare ved
renteøkninger, eksempelvis så vil en 2% renteøkning tilsvare ca 10% økning i
felleskostnadene isolert sett.  

Med bakgrunn i at felleskostnadene allerede oppleves å være på et høyt nivå samt
forventning om vesentlig økning i rente-og driftskostnader for borettslaget framover, så
ber vi om at styret så snart som mulig presenterer tiltak og plan for å redusere behovet
for ytterligere økning av felleskostnadene framover.  

Tiltak og vurderinger skal blant annet omfatte:  

• Tiltak for å redusere løpende driftskostnader inkl. vurdering og event. reforhandling av
større faste avtaler (eks.TV/bredbånd, forsikring, forretningsfører etc.)  
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• Vurdere risiko på lån og event. refinansiering, dvs. om borettslaget er tjent med å sikre
deler eller hele lånet med fast rente for å oppnå en mer forutsigbar økonomi.  

• Vurdere mulige inntektskilder og tilskudds-/støtteordninger som enten kan bidra til å
redusere borettslagets lån og/eller finansiering av tiltak som borettslaget ønsker å
gjennomføre. (eksempler kan være salg/utleie av felleslokaler og event. omregulering til
boareal som kan gi borettslaget fremtidige løpende inntekter)  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Behov for oppgradering av lekeplass/lekeområder og helhetlig 
prioritering av tiltak i uteområdet 

5.2

Vedtak:

Det er veldig mange små og litt større barn i bakgården vår og vi må sikre at det er både
gøy og trygt å leke her. Det er ønske om en plan på tiltak vi kan gjøre på kort sikt og som
ikke koster så mye. Og på litt lenger sikt se om det er mulig å sette av midler til fornying
både for de små og store barna, eksempelvis bordtennisbord, nedgravd trampoline, fast
opptegning/maling av paradis eller andre "fargefelter" som skaper inspirasjon til lek m.m.
Og så må vi planlegge for en dugnad for lekeplassen vi har i dag og plenarealet slik at det
blir fint å leke på for de minste barna.  

Gitt at vi ikke har ubegrenset med penger å bruke, så bør oppgradering av lekeplass
prioriteres inn i en helhet sammen med andre tiltak i bakgården/uteområdet med en
estimert kostnad per tiltak, slik at generalforsamlingen kan ta stilling til hva vi bør
prioritere totalt sett og ikke stemme over enkeltsaker (ref. forslag til helhetsplan for
uteområdene som ble presentert på forrige generalforsamling).  

Det settes ned en lekeplass gruppe som arbeider med plan for kortsiktige og langsiktige
tiltak. De kortsiktige tiltakene kan besluttes av styret, mens de mer langsiktige tiltakene
som foreslås fra gruppen tas inn i helhetsplan for uteområde som besluttes på
generalforsamling 2023/ekstraordinær generalforsamling.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Oppussing av rosenhoffstua og lokalene i Vågebyveien 23 5.3
Saken er meldt inn av styret.

Både rosenhoffstua og lokalene i Vågebyveien 23 har behov for oppussing i litt varierende
grad i forhold til hva de skal brukes til. Styret har sett på noen mulige alternativer. Salg
har alltid vært oppe til diskusjon tidligere, og dette er ikke endret. Lokalene er ikke
regulert til boligformål og heller ikke som næringslokale. Lokalene i Rosenhoffstua har en
rekke begrensninger som gjør lokalene mindre attraktive som fest lokale. Det er små
vinduer og lavt under taket. Dette er forutsetninger v ikke får gjort noe med, selv ved en
storstilt oppussing. Lokalene i Vågebyveien har bedre takhøyde og større vinduer. Styret
mener da dette lokalet kan være mer egnet som festlokale, mens rosenhoffstua kan
benyttes til andre formål. Det har vært ytret ønsker om både hobbyrom, ølbryggerom og
andre formål som ikke krever stor takhøyde, store vinduer eller særlig estetikk for å
fungere. Dette kan kan da bruke rosenhoffstua til.

1A - Full oppussing og bruk som festlokale med overnatting. Rosenhoff stua skal kun
males og brukes som hobbyrom til diverese formål.  

1B - Oppussing av lokalet uten overnattingsmuligheter

2 - Salg av lokalet  

Se vedlegg for mer informasjon.    
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Vedtak:
1) Det ble først gjort rede for om salg og oppussing er ønskelig blant eierne. Forslaget falt
med overveldende flertall i mot.

2) Generalforsamlingen stemte over foretrukken løsning for oppussing. Alternativ 1A,
Alternativ 1B, og følgende benkeforslag: Styret får ok fra generalforsamlingen til å sette i
gang alternativ 1 B, forutsatt at kostnadene er innenfor kostnadsrammen på 600.000,-.
Samt at max 300.000,- av kostnaden belastes driftsbudsjettet. Ingen opptak av lån.  

3) Alternativ 1A fikk 6 stemmer. Alternativ 1B fikk 15 stemmer. Benkeforslaget fikk 13
stemmer. 4 stemmer var avholden.  

Følgende ble vedtatt: 1B - Oppussing av lokalet uten overnattingsmuligheter

Pizzaovn 5.4

Vedtak:

Saken er meldt inn av styret.

I forbindelse med helheltsplass av uteområder ønsker styret å gå til innkjøp av pizzaovn.  

Se vedlegg for mer informasjon

Følgende benkeforslag kom opp: kjøper inn keramisk grill istedenfor fast pizzaovn.
Forslaget falt med overveldende flertall i mot.  

Opprinnelig forslag: Styret får fullmakt til å gå til innkjøp av pizzaovn som beskrevet i
vedlegget. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.  

Valg6.

Valg av leder6.1

Vedtak:

Det skal velges en leder til styret

På valg er:  
Christian Studsrød  

Valgt ble: Christian Studsrød for 1 år.

Valg av medlemmer til styret6.2

Vedtak:

Det skal velges to medlemmer til styret.

På valg er:  
Kaare Øystein Trædal  
Jolanta Sawicka

Valgt ble: Guri Merete Brenno for 2 år.  
  
Valgt ble: Ida Helene Storevold Haldorsen for 2 år.  
  
  

Valg av varamedlemmer til styret6.3
Det skal velges tre varamedlemmer til styret.

På valg er:  
Tore Christian Storholmen  

Protokoll fra generalforsamling 2022 - Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3. Side 4/5



Vedtak:

Dagrun Aarnes Nisja  
Maria Samudrika Lytomt  

Valgt ble: Maria Samudrika Lytomt for 1 år.  
  
Valgt ble: Alexander Rasch for1 år.  
  
Valgt ble: Toril Josefine Norhagen for 1 år.

Valg av valgkomite 6.4

Vedtak:

Det skal velges ny valgkomite.

På valg er:  
Anne Elin Kleva  
Kristine Kallset  

Valgt ble: Tore Christian Storholmen og Dagrun Aarnes Nisja

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder: Christian Studsrød  
Styremedlem: Gisle Simonsen  
Styremedlem: Sofia Lindén  
Styremedlem: Guri Merete Brenno  
Styremedlem: Ida Helene Storevold Haldorsen  

Varamedlem: Maria Samudrika Lytomt  
Varamedlem: Alexander Rasch  
Varamedlem: Toril Josefine Norhagen  

Protokoll fra generalforsamling 2022 - Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3. Side 5/5



Protokoll for Borettslaget Rosenhoff Kvartal 3

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder Sander Schanke (sign.) 05.05.2022
Sekretær Sander Schanke (sign.) 05.05.2022
Protokollvitne Alexander Christian Rasch (sign.) 05.05.2022


