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Holmenhaugen Boligforening 

v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo 

www.holmenhaugen.no 

Oslo 8.4.2014 

Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening 

 

GENERALFORSAMLING 

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 29. april 2014 kl. 19:00 i 

Ready-huset v/Gressbanen. 

 

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. 

j) Forslag til endrede vedtekter 

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

generalforsamlingen. 

 

Mvh 

Holmenhaugen Boligforening 

v/styret 
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a) Konstituering. 

- Navneopprop 

- Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 

b) Styrets årsberetning. 

Representanter 

Valgte representanter til verv i Holmenhaugen Boligforening har vært: 

Område  Styrerepresentanter  Vararepresentanter  Valgkomité 

Vestre   Frank Aase   Espen Devor   Knut Bostad 

Midtre   Jørgen Lundgard  Øystein Thuen  Hanne Gamme 

Søndre   Ingmar Øvergaard Live Jackson   Karl-Erik Bø 

Nordre  Maja de Vibe  Jørgen Braathen  Arne Aasrud 

Representant til styret i fellesarealene: Jørgen Lundgard 

Revisor: Geir Gamme. 

Styreleder har vært Ingmar Øvergaard. 

Møter 

Styret har i perioden hatt ni styremøter, en rekke befaringer og kontroller på utførte arbeider. I 

tillegg har det vært gjennomført ett informasjonsmøte og en ekstraordinær generalforsamling med 

stort oppmøte fra foreningens medlemmer.  

Gjennomføring av planlagt vedlikehold 

1 Hjelpende Hånd, har iht vedlikeholdsplan malt hhv Holmenhaugen 1-3 og Lybekkveien 36-42. Det 

har videre blitt reparert en del skader og mangler som har vært innrapportert på skadeskjemaer. 

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 

Intet å melde utover det som er nevnt i pkt over. 

Fellesarealet Holmen 

Fellesarealet Holmen (FAH) har ikke hatt noe årsmøte i 2013. Det er ila det siste året satt opp et nytt 

lekestativ på området ved fotball/basket/skøytebanen. Sistnevnte ble finansiert med oppsparte 

midler. 

Vedtektskomité 
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Det ble i 2013 etablert en vedtektskomité utenfor styret. Komitéens mandat var å fremme forslag til 

forbedring av foreningens vedtekter. Komiteen har utarbeidet et utkast til to separate 

endringsforslag som er vedlagt denne innkallingen.  

Krav om drenering 

Styret har hatt et omfattende arbeid med avklaring av krav om drenering fra en boenhet. Dette har 

medført omfattende kontakt med advokat og bygningsteknisk konsulent. Det har i den forbindelse 

blitt avholdt et informasjonsmøte og en ekstraordinær generalforsamling hvorpå foreningens 

medlemmer avslo det aktuelle kravet og samtidig vedtok en presisering av foreningens vedtekter på 

dette pkt.  

c) Regnskap. 

Vedlikehold: 

Totale vedlikeholdskostnader: kr 1 148 416,- 

Fellesutgifter: 

Regnskapet viser kr 46 037,- som restanse og kr 37 841,- som forskuddsbetalte fellesutgifter.  

Årsregnskap og note for 2013 med revisors beretning. 

Årets regnskap viser et underskudd på kr 253 328,-. For ytterligere detaljer henvises det til vedlagt 

regnskap for 2013. 

d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret. 

e) Budsjett og vedlikeholdsplan for 2014. 

Egenkapital          330 088,-  

Fellesinnbetalinger      1 625 000,- 

Renteinntekter                   300,- 

Sum beholdning       1 955 388,- 

 

Maling av 

-Stasjonsveien 58-62        499 000,- 

-Holmenhaugen 7 (ferdigstillelse)              59 000,- 

-Lybekkveien 30 (brannmur)         73 000,- 

-Snekkerarbeider           75 000,- 

-Mure- og blikkenslagerarbeider              75 000,- 
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-Rørleggerarbeider         150 000,- 

-Utbedring trapper          60 000,- 

-Forsikringspremie         362 000,- 

-Snørydding (egenandel kr 20 000,-)         40 000,- 

-Anna Regnskapsbyrå           42 000,- 

-Hjemmesider oppgradering         20 000,- 

-Styrehonorar            58 000,- 

-Telefonutgifter for valgkomitéen                        800,- 

-Revisor                      2 500,- 

-Arbeidsgiveravgift            8 000,- 

-Fellesarealet Holmen             2 000,- 

-Trivselkasse             5 000,- 

-Leie av arkivplass             2 500,- 

-Leie av containere           25 000,- 

-Møtelokale, rekvisita, e-post, strøsand        15 000,- 

-Uforutsette utgifter           50 000,- 

Sum kostnader       1 623 800,- 

Budsjettet gir et overskudd på             1 500,- 

Ny egenkapital ved årets slutt        331 588,- 

-Dette budsjettet for 2014 innebærer en økning av fellesinnbetalingene med 10 % med virkning fra 1. 

juli 2014 for å holde følge med økningen i ordinære vedlikeholds- og forsikringskostnader. 

 

f, h) Valg. 

Valgkomitéens forslag: 

Område  Styrerepresentanter  Vararepresentanter  Valgkomitè 

Vestre   Knut Bostad  Espen Devor   Torbjørn Jacobsen 

Midtre   Jørgen Lundgard  Øystein Thuen  Hanne Gamme 

Søndre   Ingmar Øvergaard Live Jackson   Karl-Erik Bø 

Nordre  Christian Ursin-Holm John W. Aschehoug Arne Aasrud 
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Representant til styret i fellesarealene: Jørgen Lundgard 

Revisor: Geir Gamme. 

Ingmar Øvergaard fortsetter som styreleder. 

 

g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 

Forslag: Geir Gamme 

i) Fastsettelse av styrehonorar. 

Styret foreslår å øke honorarene med ca 10 % i 2014. 

Nevnte økning innebærer at styreleder har kr 33 500,- og styremedlemmer mottar hver kr 8 200,- i 

lønn.  

Valgkomitéen får kr 200,- hver til telefonutgifter. 

Revisor har kr 2 500,- som før, pluss kr 2 500,- for arkivplass. 

j) Forslag til endrede vedtekter 

Vedtektskomiteen har laget to forslag til endring av vedtektene. Et forslag er en oppstramming av 

vedtektene forutsatt uendret ansvarsområde for foreningen. Det andre forslaget innebærer i tillegg 

en begrensning av foreningens ansvarsområde.  

Forslagene legges frem til avstemming. 

 

Mvh 

 

Holmenhaugen Boligforening 

v/styret 

 

 

 

Vedlegg:  Balanse, resultatregnskap og revisjonsberetning for 2013, skaderapport ang. murvegg 

Lybekkvn. 30, forslag fra vedtektskomiteen om endring av dagens vedtekter, 

rapportmal for bruk ved innmelding av skader og mangler, referat fra ekstraordinær 

generalforsamling avholdt den 30.1.2014. 


