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Protokoll fra generalforsamling 2020
Nedre Vålerenga Borettslag
Tid: Mandag 29.06.20 – kl 18.00
Sted: Østerdalsgata 1B
Sak 1
Møteleder:

Konstituering
Bente-Marie Nørgård ble valgt som møteleder.

Innkalling og dagsorden ble godkjent
Referent:

Bente-Marie Nørgård ble valgt som referent.

Protokollen:

Karin E. Torp og Ole-Marius Walbækken ble valgt til å undertegne protokollen.

10 av 71 andelseiere møtte. Det forelå 2 fullmakter.
Fra forretningsfører møtte: Bente-Marie Nørgård
Sak 2
Styrets årsberetning for 2019
Styret og forretningsfører kom med utfyllende kommentarer om de enkelte punkter.
Vedtak:

Styrets årsberetning ble tatt til orientering.

Sak 3

Årsregnskap for 2019 med revisjonsberetning

Forretningsfører gikk gjennom regnskapet.
Vedtak:

Regnskap for 2019 ble godkjent.
Revisjonsberetningen tas til etterretning. Revisjonsberetningen sendes til eierne
sammen med protokollen.
Styrehonorarer for 2019 ble fastsatt til det samme som var budsjettert, kr 90.000
+ arb.g.avgift.
Styret foretar selv fordelingen seg imellom.
Revisor godtgjøres etter faktura.

Sak 4

Ytre vedlikehold
Opptak av nytt felleslån

Styreleder gjennomgikk saken og redegjorde for dialogen med Undervisningsbygg så langt i
saken. Det viser seg omfanget av skadene på sydveggen og kostnadene forbundet med
utbedring er mer omfattende enn borettslaget har hatt kunnskap om til nå. Styret avventer
uttalelse om veggens tilstand fra uavhengig konsulentfirma.
Styret ba om fullmakt til å oppta et nytt felleslån på inntil kr 700.000 øremerket til sydveggen.
Dette kan medføre økning i de månedlige felleskostnadene. Styret bekreftet å gjenoppta
forhandlingene med Undervisningsbygg med tanke på å oppnå et høyere erstatningsbeløp enn
det som p.d.d. er tilbudt.
Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok styrets anmodning om fullmakt til å oppta et nytt
lån på inntil kr 700.000 mot 3 stemmer.

Sak 5

Budsjett 2020

Forretningsfører gikk gjennom forslag til budsjett.
Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2020 ble godkjent.

Sak 6

Valg av styre

Til nytt styre ble enstemmig valgt:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Helge Vildal
Karin Elizabeth Torp
Ove Stenholen
Bente-Marie Nørgård

Valg av revisor:

Styret fikk fullmakt til å inngå avtale med nytt revisjonsselskap.

Møtet ble avsluttet kl. 20.00
Underskrifter:
__ ____

______(sign)

__________________________
Bente-Marie Nørgård (ref.)

_

___(sign)

