
Protokoll 
Generalforsamling i Vestre Øre Borettslag A/L. 
Tirsdag 18. April 2013, kl 18:30. 
Bueskytterhuset, Ørejordet. 
 
1.  Konstituering av møtet. 

 Innkallingen godkjennes. 

 Navneopprop og registrering av fullmakter. 
46 stemmeberettigede, 6 med fullmakt. 

 Valgt til å signere protokollen: Kjell Møgster og Øystein Breimo. 
 
2. Styrets beretning. 
Opplest og godkjennes enstemmig av generalforsamlingen. 
 
3. Årsregnskap og revisors beretning. 

 Forretningsfører Geir Hovland leste opp regnskapet med tilhørende noter. Spørsmål vedr. de 
økte driftskostnadene på lekeplassen. Geir gjorde rede for at de økte kostnadene inkluderer 
alt det nye lekeplassutstyret som ble kjøpt inn. Både utstyret og mattene som 
forskriftsmessig er lagt under huskestativene er kostbare. 

 Balansen ble lest opp med tilhørende noter. Spørsmål om det er vurdert å binde renten. 
Flytende rente er å foretrekke og det som er mest gunstig for borettslaget. 

 Revisors beretning. Konklusjonen ble lest opp. Revisor har ikke noe å påpeke vedørende 
årsregnskapet.  

  
Regnskapet og balansen godkjennes enstemmig av generalforsamlingen.  
 
4. Budsjett for 2013. 
Som følge av arbeidende med skifte av ytterkledning viser regnskapet et underskudd på kr. 
3.598.400. Posten vedlikehold som i det alt vesentlige gjelder arbeidende med ytterkledning og 
drenering, utgjør i alt 5.015.061. Den øvrige driften av borettslaget viser altså et betydelig overskudd. 
Det samme gjelder for den øvrige driften i budsjettet for 2013. 
 
Budsjettet godkjennes enstemmig av generalforsamlingen. 
 
5. Fastsettelse av styrehonorar. 
Styrehonoraret fastsettes til kr. 70.000,-.  
 
Godkjennes enstemmig av generalforsamlingen. 
 
6. Innkomne forslag 

 Etablering av fibernett. Meldt inn av styret.  
 
Det kom inn et motforslag til alternativt vedtak fra salen. Forslaget fikk ikke flertalsstemmer. 
 
Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med den 
leverandør av fibernett som styret finner mest tjenlig for borettslaget.  
 
Godkjennes med flertallsstemmer. 26 stemmer for styrets forslag. 16 stemmer for forslag fra salen. 4 
blanke stemmer. 
 
 



7. Valg 
 
Leder:   Steinar Monge   Ikke på valg, 1 år igjen. 
Nestleder: Tor Arne Pedersen  Valgt for 2 år. 
Sekretær: Eli-Anne R. Sundsbø  Ikke på valg, 1 år igjen. 
Styremedlem: Erling Hille   Ikke på valg, 1 år igjen. 
Styremedlem: Jelka Palmer   Valgt for 2 år. 
Varamedlem: Ellen Marie Johansen  Ikke på valg, 1 år igjen. 
Varamedlem: Lars Erik Vampli  Valg for 2 år. 
 
Det kom inn ett forslag fra salen om å sette opp Tim Chr. Bech Larsen som alternativ til varamedlem 
Lars Erik Vampli. Vampli ble valgt med flertallsstemmer.  
 
Forslag til styre ble godkjent enstemmig, med ovennevnte unntak. 
 
8. Valgkomite for 2013    
 
Mette Ellefsen  
Britt Karlsen 
Kristin Måleng 
 
 
 
Ørejordet 18. april 2013 
 
 
 
Kjell Møgster     Øystein Breimo 
(sign.)      (sign.) 


