
Protokoll generaiforsamling I Prestsletta huseierforening 2016 

Bj0rndal grendehus, Meklenborgasen 114, 20. april 2016 

1) Konstituering. • [ 

a) Navnefortegnelse: 
Styreleder Kare Frantzen tok opp navnefortegnelse. i • 
26 huseiere m0tte opp, 1 leverte fullmakt, totalt 27 stemmeberettige. 

b) Valg av sekretasr og protokollvitner: 
Bj0rguiv K. Bjaen valgt til sekretasr og referent. 
True Falch-Nielsen ogTori S. Lederhilger valgt til protokollvitner. 

c) M0tet var lovlig innkalt. 

d) Valg av m0teieder. Kare Frantzen valgt til m0teleder. 

2) Arsmeldingfor2015. —*. 
Arsmeldingen ble gjennomgatt. Generalforsamlingen godkjente arsmeldingen. 

3) Arsoppgj0r og regnskap for 2015 
Arsoppgj0r og regnskap for 2015 ble gjennomgatt, begge deler ble godkjent av generalforsamlingen. 

4) Forslag fra styret: Rehabilitere garasjeanlegget. 
Styret fremmet dette forslaget: 
Garasjeanlegget skal/b0r rehabiliteres. Kostnadene ma betales av den enkelte huseier, som er , 
deleier av aniegget i henhold til skj0tet for eiendommene. 
Bakgrunn: I 
Garasjeanlegget ble oppf0rt som en del av utbyggingen av Prestsletta huseierforening i 1987-1988. 
OBOS var utbygger og entrepren0r var Moelv Industri. 
Det ble i l0pet av de f0rste arene utf0rt en del bygningsmessige utbedringer pga vannlekkasjer fra 
parkeringsplassen pa taket ned til etasjen under. Det ble blant annet lagt asfalttetting langs veggen 
pa parkeringsplassen mot 0st. Det ble ogsa montert takplater over parkeringsplassene i andre etasje. 
Disse utbedringer tror vi ble bekostet av OBOS/Moelv. I 
Etter dette er det ikke utf0rt noen bygningsmessige utbedringer av betydning. 
I 2015 har styret fatt utf0rt en tilstadsrapport, som beskriver hva som ma utbedres for at bygget ikke 
skal forringes betraktelig. Den inneholder ogsa et kostnadsoverslag pa ca. NOK 1.100.000. Rapporten 
uten priser er a lese pa hjemmesiden til huseierforeningen. Styret har ogsa mottatt et overslagstilbud 
fra en entrepren0r pa ca. NOK 600.000, dette har ikke tatt med alle kostnader, slik styret ser det. 
Styret ber generalforsamlingen godkjenning at det kreves inn NOK 25.000 fra hver huseier innen 
31.12. 2016 til et eget utbedringsfond - og at det opprettes en egen konto i DNB for formalet. 
Hensikten er ikke a blande rehabiliteringen med den 0vrige drift av huseierforeningen. 
Styret 0nsker a fordele summen - NOK 25.000 - pa atte manedlige rater; tilsvarende NOK 3.125 per 
maned i perioden mai - desember 2016. 
Styret skal innhente n0dvendige tilbud pa arbeidet i henhold til rapporten og innga kontrakt med 
valgt entrepren0r. Tidspunkt for utf0ring planlegges til sommer og h0st 2017. 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner at garasjeanlegget rehabiliteres i henhold til framlagt forslag. 
Generalforsamlingen vedtok a rehabilitere garasjeanlegget. 17 huseiere stemte for, 3 stemte i mot. 



Generalforsamlingen sa enstemmig nei til styrets konkrete forslag til framgangsmate, og ba styret 
innhente anbud som s§ legges fram for en ekstraordinaer generaiforsamling sa raskt som mulig. 

5) Godtgj0relse til styret og revisor for 2015. 
Styret fremmet forslag til folgende satser: 
Styreleder 8.000 kroner, styremedlemmer 2.000 kroner og revisor 2.000 kroner. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

6) Styrets budsjettforslag 2016. 
Styret la fram forslaget til budsjett for 2016. En sats ble foreslatt hevet: Leie av garasjeplass heves 
med 50 kroner per maned fra 01.07.2016. Styret disponerer i dag tre ekstra parkeringsplasser i 
garasjeanlegget. 
Forslaget til budsjett og endring enstemmig vedtatt. 

7) Valg. ' ^ 
Valgkomiteen la fram f0lgende forslag: 
a) Styremedlemmer: Kare Frantzen, Jorunn Finnsen, Bj0rgulv K. Bjaen, Driss Alaoui, Geir-Andre 
Thorstensen og Farid Majid. 
Kandidatene ble enstemmig valgt. Styret konstituerer seg selv. 

b) Valgkomite: Heidi Seim Pettersen, Harjit Singh og Mohammad Saleem. 
Kandidatene ble enstemmig valgt. 

c) Revisor: Anne Abrahamsrud. 
Kandidaten ble enstemmig valgt. 

d) Representant og vararepresentant til styret i Bj0rndal grendehus. 
Driss Alaoui som representant og Geir-Andre Thorstensen som vararepresentant. 
Kandidatene ble enstemmig valgt. 
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