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GENERALFORSAMLING. 

 
Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening 

onsdag 17. april 2013 kl.19:00 på lærerværelset, Voksen skole. 

 
 

Dagsorden: 

 

a) Konstituering. 

b) Styrets årsberetning. 

c) Revidert regnskap og spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning  

    av tap. 

 d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret. 

e) Budsjett og vedlikeholdsplan. 

f) Valg av styre på 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

    Valg av styrets leder foretas ved særskilt valg. 

g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 

h) Valg av valgkomité. 

i) Fastsettelse av styrehonorarer. 

 

Styret har pr.1.mars ikke mottatt noen saker som medlemmene ønsket å behandle 

på generalforsamlingen. 
 

 

 

 

Med hilsen 

Holmenhaugen Boligforening 

Styret 



 

 

a) Konstituering. 

 
  - Navnopprop. 

- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 

 

b) Styrets årsberetning. 
 

Representanter 

 

Valgte representanter til verv i Holmenhaugen Boligforening har vært: 

 
Område   Styrerepresentanter   Vararepresentanter   Valgkomitè 

Vestre Are Røysamb Espen Devor Knut Bostad 

Midtre Jon Venbakken Andre Maarud Høystad El Hadj Nouri 

Søndre Ingmar Øvergaard Live Jackson Karl-Erik Bø 

Nordre 

 

Maja de Vibe       

 

Jørgen Braathen  

 

Arne Aasrud 

 

Representant til styret i fellesarealene: Jon Venbakken 

Revisor: Geir Gamme. 

Styreleder har vært Ingmar Øvergaard. 

  

Møter 

 

Styret har i perioden hatt fem styremøter, en rekke befaringer, og kontroller på utførte 

arbeider. 

 

Gjennomføring av planlagt vedlikehold 

 

Vårt gamle malefirma fullførte malingen av Arnebråtveien 56. 

 

Nytt malefirma, 1 Hjelpende Hånd, malte Arnebråtveien 43 og Lybekkveien 24-34. 

 

På Holmenhaugen 7 har eier så langt gjennomført etterisolering og utskifting av panel på 

2 av 3 vegger.  Foreningen har betalt et beløp tilsvarende hva ordinær maling av disse 

veggene ville ha kostet.  1 vegg gjenstår. 

 

Det har blitt reparert en del skader og mangler som har vært innrapportert på 

skadeskjemaer, inkludert en del trapper.  Arbeidene ble utført av 1 Hjelpende Hånd. 

 

Styret ber om at de som fortsatt venter på å få utbedret skader sender inn skadeskjema på 

ny. 

 

Andre tiltak 

 

1 Hjelpende Hånd reparerte taklekkasje på Holmengrenda 31.  Foreningen har også betalt 

for reparasjon av taklekkasjer på Lybekkveien 24 og Holmenhaugen 14. 



 

Fellesarealet Holmen 

 

Fellesarealet Holmen (FAH) har ikke hatt noe årsmøte i 2012.  Det har ikke kommet noen 

forslag om anlegg i perioden. 

 

FAHs midler på bankkonto har økt fra kr 34.168 ved inngangen til 2012 til kr 77.581 ved 

utgangen av 2012. 

 

Vedtektskomité 

 

Styret er i gang med å etablere en vedtektskomité utenfor styret.  Komitéens mandat blir å 

arbeide med å fremme forslag til forbedring av foreningens vedtekter.  Bakgrunnen er at 

det er en del viktige og relativt vanlige spørsmål som ikke er klart regulert av vedtektene.  

Styret ønsker f.eks forslag til mer presise vedtekter mht grunnmur/drenering, skader på 

eier-modifiserte tak som har vært omlagt av foreningen, og egenandeler ved forsikring. 

 

Krav om drenering 

 

Det kommer av og til krav om drenering fra medlemmer. Styret er av den oppfatning at et 

standardkrav som gjør tidligere råkjellere egnet til innredning aldri har ligget inn under 

foreningens ansvar.  Fullstendig drenering av en hel husrekke vil i følge 1 Hjelpende 

Hånd kunne beløpe seg til anslagsvis 1 mill kr og dette er midler som foreningen ikke 

disponerer. 

 

 

c) Regnskap. 
Vedlikehold. 

Totale vedlikeholdskostnader: kr 944.712,- 

Fellesutgifter.  
Regnskapet viser kr. 89.109,- som restanse og kr. 882.- som forskuddsbetalte 

fellesutgifter.  

Årsregnskap og note for 2012 med revisors beretning.  
Årets regnskap viser et overskudd på kr.72.007,- 

 

 

d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret. 
 

 

e) Budsjett og vedlikeholdsplan for 2013. 
 

Egenkapital               583.416      

Fellesinnbetalinger         1.522.000   

Renteinntekter                    300 

Sum beholdning          2.105.716 

 

Maling av 

Holmenhaugen 1-3                       229.000 

Lybekkveien 36-42            498.000 

Holmenhaugen 2 (verandavegg)            33.700 



Oppretting skade Holmenhaugen 5            50.000 

Snekkerarbeide                        75.000 

Mure- og blikkenslagerarbeide                      75.000 

Rørleggerarbeide                     150.000 

Forsikringspremie                     335.000 

Snørydding (Egenandel kr.20.000,-)                      40.000 

Anna Regnskapsbyrå                        42.000 

Styrehonorar                         54.000 

Telefonutgifter for valgkomitéen          800 

Revisor                  2.500 

Arbeidsgiveravgift                8.000 

Fellesarealet Holmen                2.000 

Trivselkasse                          10.000 

Leie av arkivplass                 2.500 

Containere                           25.000 

Møtelokale, rekvisita, e-post, strøsand,…                      15.000 

Uforutsette utgifter                   50.000 

Budsjett                                 1.697.500 

Budsjettet gir et underskudd på                      175.200      

Ny egenkapital                                              408.216  

 

Styret foreslår at fellesinnbetalingene økes med 5% fra 1. juli 2013 for å holde følge med 

økningen i ordinære vedlikeholds- og forsikringskostnader. 

 

Budsjettet medfører en tidvis stram likviditet. Dette innebærer en viss risiko, ettersom det 

kan komme store ekstraordinære vedlikeholdsutgifter ved lekkasjer o.l.  Styret foreslår at 

foreningen tar denne risikoen, fremfor å male færre hus og komme på etterskudd i forhold 

til maleplan.   

 

          

f, h) Valg. 

 
Valgkomitéens forslag (Ikke ferdig, ettersendes): 

 
Område   Styrerepresentanter   Vararepresentanter   Valgkomitè 

Vestre       

Midtre       

Søndre       

Nordre 

 
    

  

 

Representant til styret i fellesarealene. Forslag:  

 

 

g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 

 Forslag: Geir Gamme 

 

 



i) Fastsettelse av styrehonorarer.. 
 

Styret foreslår å holde honorarene uendret i 2013.  

 

Av alle lønnsutbetalinger skal det trekkes skatt.  

Unntatt er valgkomitéen som får kr. 200.- hver til telefonutgifter.  

Styreleder har kr. 30.500,- 

Styremedlemmer mottar hver kr. 7.400.- 

Revisor har kr. 2.500.- pluss kr. 2.500.- for arkivplass. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Holmenhaugen Boligforening 

Styret 

 

 

 

     Vedlegg:  Balanse, resultatregnskap og revisjonsberetning. 

Rapport om skader og mangler. 

 


