
 

 

Holmenhaugen Boligforening. 
v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo 

 

www.holmenhaugen.no 

 

 

         Oslo 26.03.2012 

 

 

Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. 

           

 

 

 

GENERALFORSAMLING. 

 
Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening 

onsdag 25. april 2012 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. 

j) Forslag om vedtektsendring. 

 

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 Bernt Kalfoss Espen Devor Knut Bostad 

Midtre Jon Venbakken Andre Maarud Høystad El Hadj Nouri 

Søndre Ingmar Øvergaard Live Jackson Karl-Erik Bø 

Nordre 

 

Eirik Kildal       

 

Vibeke Røiri 

 

Arne Aasrud 

 

Representant til styret i fellesarealene: Jon Venbakken 

Revisor: Geir Gamme. 

 

Styret valgte Eirik Kildal som styreleder.  Ingmar Øvergaard har fungert som styreleder 

fra november 2011. 

 

 

Møter 

 

Styret har i perioden hatt syv styremøter, flere befaringer og kontroller på utførte arbeider, 

og ett møte med Anna Regnskapsbyrå. 

 

Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2011, hvor det ble vedtatt: 

1. Å øke budsjettposten ”maling” fra kr 345.000 til 540.000 

2. Å øke fellesutgiftene med 10 % fra og med 1.1.2012 

 

Styret trengte det økte malebudsjettet for å kunne gjennomføre maling etter vanlig 10-

årssyklus.  Styret ønsket et generalforsamlingsvedtak om saken fordi det var en viss risiko 

for at foreningen kunne komme i en vanskelig likviditetssituasjon. 

 

Fellesutgiftene ble økt for å kunne gjennomføre de kommende års vedlikehold, samt ta 

høyde for generell prisstigning. 

 

 

Gjennomføring av planlagt vedlikehold 

 

Holmenhaugen 5 ble malt.  Det var dessverre mange mangler i det utførte arbeidet, og 

etter gjentatte klager og befaringer ble det gjort en avtale med malefirmaet om at 

foreningen skulle holde igjen en del av betalingen for å la et annet firma rette opp 

manglene og skadene i 2012. 



 

På Holmenhaugen 7 har eier gjennomført etterisolering og utskifting av panel.  

Foreningen har satt av et beløp tilsvarende hva ordinær maling av huset ville ha kostet, for 

å gjøre en avtale med eier om hva foreningen skal bekoste og/eller male.   

 

Holmenhaugen 16-24 ble malt. 

 

Maling av Arnebråtveien 56 ble påbegynt, men det var blitt så sent på sesongen at arbeidet 

måtte avbrytes.  Arbeidet vil bli fullført i 2012. 

 

Styret mottok 14 rapporter om skader og mangler.  Utbedring skulle organiseres av 

malefirmaet, men så skjedde ikke.  Bortsett fra skader som var relatert til vegger som ble 

malt, ble intet utbedret.  Styret beklager dette.  Arbeidet måtte overføres til 2012. 

 

Styret er meget misfornøyd med malefirmaet og har innhentet tilbud fra andre 

leverandører for husene som står for tur til å males i 2012. 

 

 

Andre tiltak 

 

Det ble reparert skade på vannledning til Lybekkveien 24-42. 

 

Holmenhaugen 9 ønsket å skifte rør til Holmenhaugen 9-11 og bekostet selv gravingen.  

Boligforeningen bekostet rørene inn til bygningen. 

 

 

Langsiktig vedlikeholdsplan 

 

Styret har vært i kontakt med en leverandør av byggfaglige rådgivningstjenester, med 

tanke på å få til en langsiktig vedlikeholdsplan for foreningen.  Det er ønskelig med en 

slik plan som inkluderer sjeldne, men kostbare tiltak som skifte av vann- og avløpsrør, 

skifte av panel og skifte av tak.  Spesielt fordi foreningen ikke har mulighet til å ta opp lån 

eller å spare opp store beløp.  En vedlikeholdsplan ville kunne fortelle når og hvordan 

tiltakene skulle gjøres og finansieres.  Planen ville eventuelt også kunne avdekke om det 

kan bli aktuelt med begrensninger i foreningens ansvar. 

 

Det aktuelle rådgivningsfirmaet fant det imidlertid vanskelig å planlegge utover en 10-

årshorisont og styret har ikke tatt stilling til hvordan man best kan arbeide videre med 

saken. 

 

 

Fellesarealet Holmen 

 

Fellesarealet Holmen (FAH) hadde årsmøte 17. mars 2011. 

 

Det har kommet forslag fra en beboer i Holmensletta om at FAH skulle utvide veien 

nederst i Holmensletta for å bedre fremkommeligheten.  Det har ennå ikke vært noe FAH-

styremøte som har kunnet behandle saken formelt, men det har kommet reaksjoner fra 

flere av FAHs styrerepresentanter om at de ikke vil kunne støtte å bruke FAHs midler til 

et slikt formål.  Dessuten er tomtegrensene undersøkt med Plan- og Bygningsetaten, og 

det viser seg at det er en stripe på ca 1,5 m bredde utenfor veibanen som FAH ikke eier. 

 

Det har kommet signaler om at noen vil fremme forslag om å anlegge skilekeapparater og 

ballvegg på FAH.  Vi har bedt om å få detaljer om slike foreslåtte anlegg minimum 4 uker 

før forslagene fremmes i et FAH-styremøte. 

 

 

 



 

c) Regnskap. 
Utført vedlikehold 2011: 

Maling og takrennerens. 

Følgende hus er blitt ommalte. 

Holmenhaugen 16-24. og 5      

Del av Arnebråtveien 56            430.938 

Blikkenslagerarbeide.                5.625 

Rørleggerarbeide. 

Holmenhaugen 9 -11.  

Lybekkveien 24-42              89.700            

Murerarbeide. 

Kun småarbeide.        

Snekkerarbeide.               59.728  

Totale vedlikeholdskostnader                      585.991 

 

Fellesutgifter.  
Regnskapet viser kr. 43.731,- som restanse og kr.36.662.- som forskuddsbetalte fellesutgifter.  

Årsregnskap og note for 2011 med revisors beretning.  

Årets regnskap viser et overskudd på kr.279.000,-. 
 

d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret. 

 

 

 

e) Budsjett og vedlikeholdsplan for 2012. 

 

Egenkapital               511.000      

Fellesinnbetalinger         1.485.000   

Renteinntekter                    300 

Sum beholdning          1.996.300 

 

Maling av Arnebråtveien 43 

Og Lybekkveien 24-34                       511.000 

Arnebråtveien 56             160.000 

Holmenhaugen 7             120.000 

Oppretting skade Holmenhaugen 5            50.000 

Snekkerarbeide                        75.000 

Mure- og blikkenslagerarbeide                      75.000 

Rørleggerarbeide                     150.000 

Forsikringspremie                     313.050 

Snørydding (Egenandel kr.20.000,-)                      32.000 

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                                 1.729.850 

Budsjettet gir et underskudd på                      244.550      

Ny egenkapital                                              266.450  

 

 



Styret foreslår at fellesinnbetalingene ikke økes i 2012 utover den økning som ble vedtatt i 

ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2011. 

          

f, h) Valg. 

 
Valgkomitéens forslag: 

 
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 

 

Jørgen Braathen       

 

Maja de Vibe  

 

Arne Aasrud 

 

 

Representant til styret i fellesarealene. Forslag: Jon Venbakken 

 

g) Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 

 Forslag: Geir Gamme 

 

 

i) Fastsettelse av styrehonorarer.. 
 

Styret foreslår å holde honorarene uendret i 2012.  

 

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. 

 

 

 

 

j) Forslag om vedtektsendring. 
 

Styret vil gjerne bidra til å gjøre vedtektene mer presise med hensyn til hva som er 

boligforeningens ansvar.   

 

Styret foreslår derfor følgende vedtektsendring: 

 

Vedtektenes 3.1 a) siste ledd endres fra: 

 

”- vedlikehold av grunnmur og trapper” 

 

til: 

 

”- vedlikehold av trapper og maling av grunnmur” 

 

Styret ønsker med dette å gjøre det klart at f.eks dreneringstiltak ikke er foreningens 

ansvar. 



 

Styret viser for øvrig til vedtektenes punkt om vedtektsendringer: 

 

”7.1. Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas av generalforsamlingen med 

minst to tredjedeler - 2/3 - av de avgitte stemmer. Det kreves imidlertid at minst 

halvparten av foreningens 107 medlemmer er representert. Ved fornyet behandling kan 

vedtak treffes med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.” 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Holmenhaugen boligforening 

Styret 

 

 

 

 

     Vedlegg:  Balanse, resultatregnskap og revisjonsberetning. 

Rapport om skader og mangler. 

 


