Blåfjellet Borettslag

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
Tirsdag 7. mai 2019
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested:

Lambertseter kirke

Til stede:

223 andelseiere, 36 representert ved fullmakt, totalt 259 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Yvonne Hitland.
Møtet ble åpnet av styrets leder Thor Eckmann.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Christina Moestue foreslått.
Vedtak: Hun ble valgt.

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
Til å føre protokoll ble Yvonne Hitland foreslått, og som protokollvitne ble og Lasse Frisk
foreslått.
Vedtak: De foreslåtte ble valgt.

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent.
E Valg av tellekorps
Som tellekorps ble foreslått Ove Stenholen, Ole Christoffer Pedersen, Line Hovde og
Lasse Frisk. Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: De foreslåtte ble valgt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Forslag
Alt 2 Rehabilitering av felles avløpsrør med strømpeløsning
Styret har etter en grundig utredning og avholdelse av et informasjonsmøte for
andelseierne, der det var mulighet for å stille spørsmål og å få svar, kommet til følgende
anbefaling, som anses forsvarlig løsningsteknisk og økonomisk for Blåfjellet borettslag.

Blåfjellet Borettslag

Styrets anbefaling er som følger:
Alt. 2 Rehabilitering av felles avløpsrør med strømpeløsning vedtas valgt som løsning
på borettslagets behov for nødvendig vedlikehold. Dette gjelder også borettslagets
bunn- og avtrekksledninger.
Forslaget krever alminnelig flertall (mer enn 50 %) av avgitte stemmer for å vedtas.

Det skal også stemmes over:

Alt. 1 Full utskiftning av felles avløpsrør og sluk. Borettslagets bunn- og
avtrekksledninger rehabiliteres med strømpeløsning.
Alt. 1 Full utskiftning av felles avløpsrør og sluk. Borettslagets bunn- og
avtrekksledninger rehabiliteres med strømpeløsning.
Forslaget krever 2/3-dels (totredjedels) flertall da dette vurderes som en unødvendig
fordyrende løsning og medfører en oppgradering av boligmassen i borettslaget på grunn
av rehabilitering av samtlige bad.
Vedtak: Alternativ 2 fikk 193 stemmer.
Alternativ 1 fikk 49 stemmer.
2 stemte blankt.
Avstemningen ble foretatt skriftlig.
Alternativ 2, rehabilitering av felles avløpsrør med strømpeløsning,
ble vedtatt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 19.00. Protokollen signeres av
Christina Moestue /s/
Møteleder

Yvonne Hitland /s/
Fører av protokollen

Lasse Frisk /s/
Protokollvitne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslo, 8. mai 2019

