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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hagebyen 1 Garasjesameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 21.04.2015 

Møtetidspunkt: 20:30 

Møtested: Telenor Arena 

Til stede: 39 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 42 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Elin B. Skaalerud. 

 

Møtet ble åpnet av styreleder Christian Hiorth. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Elin B. Skaalerud foreslått. 

Vedtak: Valgt.  

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

C Valg av referent og en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Elin B. Skaalerud foreslått, og som protokollvitne ble Marius Leonardsen 

foreslått. 

Vedtak: Valgt.  

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

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

for lovlig satt. 

Vedtak:  Godkjent. 

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

2. Behandling av årsberetning for 2014 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

 

Vedtak:  Godkjent. 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2014 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

 

Vedtak:  Godkjent. 

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 30 000,-. 

 

Vedtak: Godkjent. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

A Parkeringsordning. Forslag fra Axel Busch Christensen. 

Sak: Den nye parkeringsordningen er vel administrativ og gjør det meget tungvint for 

besøkende. Formålet regner jeg med at "fastbeboende" ikke benytter gjesteparkeringen. 

For å oppnå formålet samtidig som man forenkler ordningen fremmer jeg forslag at 

ordningen kun vil gjelde på natten (som vil forhindre at de benyttes som faste plasser). 

Følgende forslag til vedtak: 

Dagens sms ordning med parkering vil kunne gjelde fra 23.00-07.00, følgelig vil man 

ikke trenge å sende sms dersom man kun parkerer utenfor dette tidsrommet. Sameiet 

setter opp et lite ekstra skilt ved dagens skilt hvor det står mellom 23.00-07.00. 

 

Vedtak:  Forslaget ble ikke vedtatt. 

 

B Sikkerhet i garasjeanlegget og riktig bruk av gjesteplasser. Forslag fra Henrik 

Skarstein. 

Forslag til vedtak: Styret innhenter tilbud og gis fullmakt til å inngå avtale for å låse 

ytterporten.  

 

Vedtak: Vedtatt. 

 

C Vedtektsendring. Forslag fra styret.  

Endring av tekst i hht vedtak fattet i ekstraord. Garasjesameiemøte 10.11.2014 i 

vedtektenes § 16, Kamera/videoovervåking fellesarealer 

 Forslag om at teksten vedtas endret til: 

Kameraovervåking er innført i garasjeanlegget for å forebygge skadeverk og tyveri. 

Overvåking må skje I henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. 

Styret har ansvaret for at kameraovervåkingen foregår i henhold til Datatilsynets 

regelverk. 

 

Vedtak:  Enstemmig vedtatt. 

 

D Vedlikeholdsfond. Forslag fra Georg Dyngeland. 

Hagebyen 1 Garasjesameie skal ha et vedlikeholdsfond som skal ha til formål å bygge 

opp en kapital for å dekke utgifter til vedlikehold på fellesarealene og bygningsmasse, og 

som sikkerhet dersom det i fremtiden oppstår ekstraordinære utgifter med vedlikehold og 

reparasjoner av slike arealer. 

Innbetalinger til fondet skjer ved overføring fra overskudd i sameiet. 

Innbetalinger til fondet kan skje sammen med innbetaling av fellesutgiftene. Størrelsen 

på innbetalingene fra boligdelen kan fastsettes hvert år.  

Midlene på fondet skal disponeres etter beslutning på årsmøtet. Et vedtak om 

disponering av midlene krever 2/3 flertall. Dersom det oppstår akutte situasjoner som 

krever raske beslutninger kan Sameiets styre fatte vedtak om bruk av midlene. I så fall 

skal styret umiddelbart sende ut skriftlig orientering om dette til alle seksjonseierne, og 

dessuten snarest mulig innkalle til ekstraordinært sameiermøte og forelegge saken til 

behandling for sameierne.  
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Oppløsning: Vedlikeholdsfondet kan ikke oppløses uten etter vedtak på sameiermøte 

med minst 90 % flertall av sameiets samlede stemmer.  

 

Vedtak:  Forslagsstiller trakk forslaget. 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

I følge vedtektenes § 10 utgjør styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 sameiets styre, 

med mindre sameiermøtet fastsetter at garasjesameiet selv skal velge et styre. 

Spørsmålet om garasjesameiet selv skal velge et styre ble satt under avstemming. 

 

Vedtak: Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 sitt styre utgjør styret i Hagebyen 1     

garasjesameie. 

 

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

Møtet ble hevet kl: 21:05     Protokollen signeres av 

 

Elin B. Skaalerud/s/     Elin B. Skaalerud/s/ 

Møteleder      Referent 

 

Marius Leonardsen/s/ 

Protokollvitne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Christian Hiorth   Regattaveien 69   2014-2016 

Styremedlem Astrid Weinholdt    Breivikveien 1    2014-2016 

Styremedlem Jan Tank-Nielsen   Kilenveien 11    2015-2017 

Styremedlem Fredrik Bjørnødegård   Regattaveien 17   2015-2017 

Varamedlem Elisabeth Holmefjord   Regattaveien 57   2015-2016 

Varamedlem Jostein Kolbu    Regattaveien 45   2015-2016 

 

 


