
 

 

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

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

Møtedato: 29. april 2014 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Telenor Arena 

Til stede:  98 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 101 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Terje Jacobsen. 

Møtet ble åpnet av styreleder Christian Hiorth. 

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

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Terje Jacobsen foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

B Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter) 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Vedtatt 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Terje Jacobsen foreslått, og til å signere protokollen ble Mattis Ruud 

Gutu foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 

Vedtak: Vedtatt  

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

2 Behandling av årsberetning for 2013 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og det ble gitt anledning til å stille spørsmål til de 

enkelte punkter. 

Beretningen ble foreslått erklært for behandlet. 

Vedtak: Årsberetningen ble erklært for behandlet.  

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

3 Behandling av årsregnskap for 2013 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Vedtatt 

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

4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 150.000,-. 

 Vedtak: Vedtatt. 

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

 



 

 

5 Behandling av innkomne forslag og saker 

A Forslag fra Even Holst Andreassen. 

Forslag til vedtak: Styret pålegges å kreve utbedring fra utbygger, at garasjegulv ikke er i 

forventet stand/skikk, med for store ujevnheter i gulvet.  

Styret opplyste at dette er en pågående reklamasjonssak. 

Vedtak: På bakgrunn av styrets opplysning, ble forslaget ikke satt under formell 

avstemming. 

 

B Forslag fra Aleksander Hannisdal 

Forslag til vedtak: Styret undersøker muligheten for sideheng og egnet plass for 

oppbevaring av kajakk i garasjekjelleren, som ikke er til hinder for andre sameiere eller 

tilstøtende parkeringsplasser,  

Vedtak: Vedtatt 

 

C  Forslag fra Astrid Weinholdt 

Forslag til vedtak: I forbindelse med årlig sommerfest og julegrantenning oppnevnes en 

arrangementskomité bestående av 4 (eller flere) medlemmer som i samarbeide med 

styret står for arrangementet.  

Vedtak: Vedtatt. Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer.  

 

D  Forslag fra Haakon Marius Dahl 

 Planting av avskjermingshekk. 

 Styret har utarbeidet retningslinjer for planting av avskjermingshekk: ”hver enkelt 

sameier kan bytte ut sin egen hekk med samme type som eksisterende hekk. 

Høydebegrensning av er satt til 120 cm. Hekken skal plantes i eksisterende hekklinje. 

Hekk som grenser mot nabo(er) må sameier få samtykke av nabo(er) om planting av ny 

og høyere hekk er ok. Sameier må selv ta omkostninger vedrørende bytte av hekk samt 

er ansvarlig for å bytte ut eventuelle døde hekkplanter. 

 Vedtak: Styrets retningslinjer leges til grunn. 

 

 

E  Forslag fra Jan Tank-Nielsen 

     Forslag til vedtak (endring av vedtektene): 

Forsikringspolisenes egenandel belastes den sameier hvor skade oppstår innenfor den 

enkelte seksjons grenser for indre vedlikehold. Hovedkranen for vann og hovedsikringer 

for elektrisitet er grensesnittet for innvendig vedlikeholdsplikt. 

  

Egenandeler for øvrig belastes sameiet når skade skyldes feil eller mangler på felles 

infrastruktur som vann og elektrisitet. Hovedkranen for vann og hovedsikringer for 

elektrisitet er grensesnittet for innvendig vedlikeholdsplikt. Egenandeler fra skader på 

fellesanlegg som vannbåren gulvvarme dekkes av sameiet der dette er installert. 

 

     Egenandeler ved innbrudd og brann belastes sameiet. 

 

 Det ble avholdt skriftlig avstemming som viste: 

  For forslaget: 9 stemmer 

  Mot forslaget: 86 stemmer 

Vedtak: Forslaget falt. 

 



 

 

F  Forslag fra styret om Husordensregler 

 Det ble vedtatt å stemme over styrets forslag under ett. 

 Forslaget ble satt under avstemming. 

 Vedtak: Vedtatt.  

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

6 Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Christian Hiorth foreslått. 

Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater. 

 

Vedtak: Christian Hiorth valgt ved akklamasjon. 

 

B Som styremedlemmer ble foreslått:   

Georg Dyngeland  – 1 år 

Julie C. Gedde-Dahl – 1 år 

Astrid Weinholdt  – 2 år 

 

Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater.   

 

Vedtak: Dyngeland, Gedde-Dahl og Weinholdt ble valgt ved akklamasjon.  

 

C Som varamedlemmer ble foreslått: 

Knut Falch    – 38 stemmer 

Alexander Kristiansen  – 49 stemmer 

Gry Kristvik    – 21 stemmer 

Fredrik Bjørnødegård  – 55 stemmer 

 

Vedtak: Alexander Kristiansen og Fredrik Bjørnødegard ble valgt. 

 

D Som representant i valgkomitéen ble foreslått: 

Camilla Røssaak 

Mats Ingier 

Trond Stensrud 

 

Vedtak: Vedtatt 

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

Møtet ble hevet kl.: 20.45.  Protokollen signeres av: 

 

Terje Jacobsen/s/     Terje Jacobsen/s/ 

Møteleder      Referent 

 

 

Mattis Ruud Gutu/s/ 

Protokollvitne       

 

 

 

  



 

 

Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Christian Hiorth    Regattaveien 69   2 år 

Styremedlem Georg Dyngeland    Regattaveien 1   1 år 

Styremedlem Julie Gedde-Dahl   Regattaveien 47   1 år 

Styremedlem Astrid Weinholdt   Regattaveien 1    2 år 

Varamedlem Alexander Kristiansen   Regattaveien 57   1 år 

Varamedlem Fredrik Bjørnødegård   Regattaveien 17   1 år  

 

 


