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PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I BJØRNDALSBRÅTET BORETTSLAG 

 

Sted: Felleslokalet i Bjørndalsbråtet borettslag 

Dato: 22. april 2021 kl. 19.00 

Møtet ble åpnet av:  

• Styreleder Gunnar Jacobsen 

Tilstede fra styret: 

• Gunnar Jacobsen 

• Hege Johannesen 

• Benedicte Jensen 

• Anna Karin Stensnes 

• John Erik Engeberg 

Tilstede fra BOB: 

• Ingen 

 

 

1. Konstituering 
a) Godkjenning av innkalling 

Generalforsamlingen ble spurt om noen hadde innvendinger mot innkallingen. 

Kommentarer: Ingen 

 

b) Antall fremmøtte (antall andelseiere representert) 

Antall andelseiere tilstede:  21 

+ Antall fullmakter:   5    

= Antall stemmeberettigede:  26  

 

c) Valg av møteleder 

Forslag til møteleder: Gunnar Jacobsen 

Vedtak:   Gunnar Jacobsen 
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d) Valg av referent/protokollfører 

Forslag til referent: Benedicte Jensen 

Vedtak:  Benedicte Jensen 

 

 

e) Valg av protokollunderskrivere 

Forslag til protokollunderskrivere:  

1. Christel Korten 

2. Anne Gurd Lindrup 

Vedtak: 

1. Christel Korten 

2. Anne Gurd Lindrup 

   

 

 

f) Valg av tellekorps 

 

Forslag: Christel Korten og Anne Gurd Lindrup 

Vedtak: Christel Korten og Anne Gurd Lindrup 

 

 

 

g) Godkjenning av dagsorden 

Møteleder spurte om noen hadde bemerkninger til dagsorden slik den kommer frem av innkallingen. 

Vedtak: Ingen merknader til dagsorden. Godkjent. 

 

 

2. Behandling og godkjenning av rapport fra styret 

Behandlingen gjaldt rapport fra styret for 2020. 

Vedtak:  Ingen merknader til rapport fra styret for 2020. Tatt til orientering. 

 

 

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 

Behandlingen gjaldt årsregnskap for 2020 

Vedtak: Ingen merknader til årsregnskap 2020. Godkjent. 
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4. Innkomne saker 

Forslag 1: 

Navn: Remi Kerrar 

Dato: 31. januar 2021 

Hus nr.: 120 

 

Vi lurte på om det er mulig å gjøre noen tiltak i forhold til kjøring på fellesområdet her i borettslaget? 

Det kjører biler utenfor (i høy hastighet) til alle døgnets tider og vi har snakket med flere som bor her borte 

med oss som irriterer seg over dette. 

Vi har ingen barn å miste her borte. 

Styrets innstilling: 

Styret mener at generalforsamlingen må ta stilling til nødvendigheten av fartsdempere på internveier. 

Forslag til vedtak: 

Dersom generalforsamling vedtar å montere flere fartsdempere, avgjør styret plassering av disse. 

Vedtak: Vedtatt med 22 mot 1 stemmer. 3 Stemte blankt. 

 

 

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

Forslag 2: 

Navn: Peter A. Kvidahl, Bjørndalsbrotet 204 

Dato: 15. februar 2021 

 

Søknad om bygging av Utebod/Utestue 

 

Alt 1. 

Denne blir som beskrevet i vedlegg 1. Frittliggende på plen med avstand til altan på hus 204 på 6-6,5m / 10-11 

meter fra husvegg samt avstand til nabotomt (nr.206) På min. 1.m. Det samme vil gjelde mot grense/ Gjerde til 

Parkeringsplass. Her vil avstand til oppsatt gjerde være 1.5- 2.5m. (se vedlegg 1. PDF utebod 1). 

Høyde vil på høyeste punkt være 2,40 fra ramme på bygg med høyde 0.m fra terrasse på plen.  

Alt 2. 

Blir samme bygg som plantegning og høyde fra terrasse på plen, men  

plassert + 4.m lengre ut fra søyle til altan. Dvs.10-11m./ 14-15 meter  

fra husvegg. 1 m. fra nabo (206), 50cm fra gjerde mot parkering. Farger og stil blir som borettslaget har valgt på 

boder og utbygg, samt at det byggteknisk blir godkjent/ kontrollert av fagperson. 

Styrets innstilling: 

Søknad om grillstue har vært behandlet av styret tidligere og avslått og bedt om at saken fremmes for 

generalforsamling. Saken styret tok stilling til den gang, var alt.1. Styrets vurdering var at dette alternativet ville 

forringe rekkehusets fasadeuttrykk og fare for brannsmitte. Styreleder har snakket med forslagsstiller og bedt 

om at alt.2 fremmes for generalforsamling. Dette var greit for forslagsstiller. 

Alternativ 2 vil ikke i samme grad påvirke rekkehusets fasade, men virke mer dempet i terrenget. 

Forslag til vedtak: 

Styret vil ikke ta prinsipielt stilling til forslaget og overlater til generalforsamling om å ta stilling til forslaget. 

Dersom det blir positivt vedtak, står andelseier selv for vedlikehold og må eventuelt søke offentlig myndighet. 
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Vedtak: Alternativ 2 vedtatt med 19 mot 1 stemmer. 6 stemte blankt. 

 

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

4. Valg av styre 
• Gunnar Jacobsen  foreslås som styreleder for 2 år 

• Hege Johannessen foreslås som fast styremedlem for 2 år 

• Anna Karin Stensnes foreslås som fast styremedlem for 2 år 
 

• Gerd Urang  foreslås som varamedlem for 1 år 

• Ingolv Volden Vestre foreslås som varamedlem for 1 år 
 

Delegater til BOB`s generalforsamling: Styret velger 2 delegater. 

 

Forslag til Valgkomité: Bjørn Inge Larsen og Ingrid Thornes 

Vedtak:   Bjørn Inge Larsen og Ingrid Thornes 

 
Følgende personer ble valgt: 

Verv 

(Styreleder/styremedlem/varamedlem) 
Navn Periode 

(fra-til) 

Styreleder Gunnar Jacobsen 2021-2023 

Styremedlem Hege Johannessen 2021-2023 

Styremedlem Anna Karin Stensnes 2021-2023 

Varamedlem Gerd Urang 2021-2022 

Varamedlem Ingolv Volden Vestre 2021-2022 

 
Styret består etter dagens generalforsamling av: 

Verv 
(Styreleder/styremedlem/varamedlem) 

Navn Periode 
(fra-til) 

Styreleder Gunnar Jacobsen 2021-2023 

Styremedlem Hege Johannessen 2021-2023 

Styremedlem Anna Karin Stensnes 2021-2023 

Styremedlem Benedicte Jensen 2020-2022 

Styremedlem John Erik Engeberg 2020-2022 

Varamedlem Gerd Urang 2021-2022 

Varamedlem Ingolv volden Vestre 2021-2022 
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5. Vederlag til styret 

I forhold til honorar til styret, foreslår Valgkomitéen kr. 230 000,- som er iht. indeksregulering fra 2020,  

og kr. 1100,- pr. fremmøte for varamedlemmer. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 


