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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Silkestrå Borettslag 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 06.05.2019 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Skøyen kirke 

Til stede: 27 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 29 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Maria Skanke. 
 

Møtet ble åpnet av Britt Leithe Bokhorst. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Espen Jorde foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Maria Skanke foreslått. Som protokollvitne ble Ingrid B. Husby og 

Edvin Johannesen foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 175 000. 

Vedtak: Godkjent 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Styret fremmer forslag om modernisering og endring av husordensreglene. Nåværende 

husordensregler er delvis utdatert, og har kun vært revidert på enkelte punkter.  

 

Styret har derfor foretatt en systematisk gjennomgang av husordensreglene og har 

forsøkt etter beste evne å modernisere disse. Styret fremmer forslag om vedtakelse av 

nye husordensregler og det fullstendige forslaget er inntatt til sist i innkallingen «Vedlegg 

1» på side 37.  

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til nye husordensregler. 

 

Vedtak: 23 for. 1 imot. Vedtatt.  

 

 

B Forslag om at beboermøte skal høres før felling av trær  

 

«Forslag til vedtak på årsmøtet i Nedre Silkestrå borettslag 2019:  

Styret har ansvaret for vedlikehold av borettslaget inkludert grøntanlegget. Trefelling i 

borettslaget får konsekvenser for grøntanlegget mange år fram i tid. Det er en av grunnene 

til at trefelling kan være kontroversielt. Vi foreslår derfor at styret før felling av trær skal 

legge det fram som sak på beboermøte. Dette vil gjøre det lettere for beboerne å påvirke 

hvilke trær som felles, og vil gi styret ryggdekning for sine avgjørelser. For å gjennomføre 

trefelling kreves flertall fra de fremmøtte på beboermøtet. 

Vennlig hilsen Helga og Stig, leilighet 2015, Nedre Silkestrå 11» 

 

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. 

Styret er av den oppfatning at «beboermøtet» ikke har mandat til å fatte bindende vedtak. 

Styret ser imidlertid at felling av trær er en viktig avgjørelse som angår både fellesskapet og 

enkeltbeboere. Styret ønsker å ha en enhetlig praksis om felling av trær hvor de berørte 

beboere høres. 

 

Vedtak: 0 for. Enstemmig imot. Ikke vedtatt. 

  

 

C Forslag fra beboer: 

 

«Til Styret. Forslag til sak på generalforsamlingen:   

Styret bes utrede hvordan borettslaget kan si opp sameieavtalen med søppelsuget. 

Hilsen Thor Gardarsson, Nedre Silkestrå 14» 

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 

 

Vedtak: 25 for. 0 imot. Vedtatt. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Britt Leithe Bokhorst foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Jens Rolfsen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Steinar Finnebråten foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Ingrid Schrøen Maudal foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Erik Mathisen foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Torje Hausvik Olsen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  Ann-Cathrin Marcussen 

Varadelegert Britt Leithe Bokhorst 

Vedtak: Valgt 

 

E Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Andreas Egeberg, Ingrid Bjerkø Husby 

og Kenneth Torgersen Bjørneng foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

F Som representanter i velferdskomitéen for 1 år, ble Karen Fure, Magnus Jensen, Ervin 

Lucchese og Torje Hausvik Olsen foreslått.  

Vedtak: Valgt 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19.30.  Protokollen signeres av 

 

 

Espen Jorde /s/     Maria Skanke /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

Edvin Johannesen /s/    Ingrid B. Husby /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 

 

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Britt Leithe Bokhorst   Nedre Silkestrå 15   2019 - 2020 

Nestleder Ann-Cathrin Marcussen  Nedre Silkestrå 14   2018 - 2020 

Styremedlem Stig Hvoslef    Nedre Silkestrå 11   2018 - 2020 

Styremedlem Fred Jørgensen   Nedre Silkestrå 12   2018 - 2020 

Styremedlem Jens Rolfsen    Nedre Silkestrå 18   2019 - 2021 


