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Protokoll fra ordinært halvårsmøte i Ellingsrud Boligsameie
Halvårsmøte avholdt 30.11.2021 klokken 1900
Sted: Ellingsrud kirke
Saksbehandling ifølge innkalling etter følgende dagsorden:
1.

KONSTITUERING
a) Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
Det deltok 78 stemmeberettigede, hvorav 3 var ved fullmakt på årsmøtet.
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med unntak av sak 2B som strykes
med 57% av stemmene.
c) Møteleder og møtereferent er forretningsfører
Vedtak: Godkjent ved 85% av stemmene.
d) Valg av tellekorps:
Kristine Fiskum
Henry Ulvenes
Vedtak: Godkjent.
e) Til å undertegne protokollen ble følgende tre personer valgt:
Øystein Mogensen
Bjarne Dokken
Inger Lise Østby
Vedtak: Godkjent ved 76% av stemmene.

2.

FORSLAG FRA STYRET
a) Øke kostnadsrammen for rehabilitering av balkonger til 85 millioner
kroner.
Styret informerte om prosjektet og økonomien til rehabilitering av balkongene.
Låneopptak er estimert til å være 10 millioner for prosjektet.
Forslag til vedtak: Kostnadsrammen for rehabilitering av balkongene på de
gjenværende blokkene (1, 2, 3, 4, 6 og 8) økes til kr 85 mill.
Vedtak: Godkjent ved 59 mot 3 stemmer
b) Fasaderehabilitering med utskifting av vinduer og balkonger
Vedtak: Strøket fra saksliste.
c) Kompensasjon til sameiere som har skiftet ut vinduer og dører I
Forslag til vedtak: Halvårsmøtet vedtar at sameiet ikke skal kompensere for
dører og vinduer gjennomført før lovendring som overførte ansvaret fra beboer
til sameiet.
Vedtak: Forslaget ble forkastet med 49 mot 8 stemmer.

3.

INNSENDTE FORSLAG
a) Kompensasjon til sameiere som har skiftet ut vinduer og balkongdører
II
Forslag til vedtak: Styret utreder hvordan sameiere som tidligere har skiftet
vinduer og verandadører skal kompenseres ved utskifting i de gjenstående
boenhetene.
Vedtak: Godkjent med 44 mot 5 stemmer.
b) Endring av instruks for kontrollkomiteen
Forslag til vedtak: Endring av kontrollkomiteens instruks §2 og etablering av
et nytt punkt §6. Punktene etter §6 Forskyves med ett tall.
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§ 2 Kontrollkomiteen har rett til å la seg representere i alle styre- og utvalgsmøter,
hvor den har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
§ 6 Ha tilgang til alle dokumenter og vedlegg, på samme nivå som
styremedlemmene. Komiteens medlemmer er underlagt den samme taushetsplikt og
konfidensialitet som styrets medlemmer.
Vedtak: Godkjent ved 75% av stemmene.
c) Oppsetning av bikuber på sameiets område
Forslag til vedtak: Ellingsrud Boligsameie inngår en 5 års avtale med Urmilla
Greussen for å opprette og vedlikeholde en bikube.
Vedtak: Forslaget ble forkastet med 61 mot 1 stemmer.
d) Installering av varmepumper
Forslag til vedtak: Drøfte og utrede muligheten for at beboere som ønsker seg
egne varmepumper kan betale for og installere dette, da dagens løsning ikke
ansees som tilstrekkelig god.
Vedtak: Forslaget ble forkastet med 34 mot 17 stemmer
4.

GODTGJØRELSE AV STYRET
Vedtak: Styrehonorar for styreåret 21/22 settes til kr 300.000,- med 50 mot 3
stemmer.

5.

FASTSETTELSE AV BUDSJETT 2022
Styrets forslag til vedtak: Budsjettforslaget vedtas.
Vedtak: Budsjettforslaget vedtas med unntak av de foreslåtte budsjettpostene
knyttet til «Rehabilitering av fasade med utskiftning av vinduer». Styret utreder
saken om «Rehabilitering av fasade med utskiftning av vinduer» til sameiermøtet i
2022 med 49 mot 0 stemmer.

***********************

Ellingsrud Boligsameie
Protokollvitner
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