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Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag  

Møtedato: 17.11.2015 
Møtetidspunkt: 18:00 
Møtested: Aulaen, Skøyenåsen skole 
Til stede: 155 andelseiere, 24 representert ved fullmakt, totalt 179 stemmeberettigede. 
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin Braaten. Møtet ble åpnet av styreleder Lillian Slaaen. 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Lillian Slaaen foreslått. 

Vedtak: Hun ble 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 minst en andelseier som protokollvitne 
Som referent ble Nina Christin Braaten foreslått, og som protokollvitne ble Atle Hillestad og Ann Marie 
Nordahl foreslått. 
Vedtak: De ble valgt. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig 

satt. 

Vedtak: Godkjent. 

2 Forslag 
 

Saksopplysning: Forslag C ble behandlet først og med en protokolltilførsel. 

C KOMPENSASJON TIL EIERE SOM HAR MODERNISERT BADEROM SIDEN INNVENDIG 
RØRRENOVERING i 2008  
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utbetale økonomisk kompensasjon basert på en faglig, teknisk 
og skjønnsmessig vurdering til eiere av bad som er modernisert etter vedtaket om innvendig rørrenovering 
i 2008. Kostnaden ved dette er ikke medtatt i kostnadsestimatet for prosjektgjennomføring. Dersom man 
legger til grunn 30 bad gir det eks. en merkostnad på ca. kr 2,4 mil. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Protokolltilførsel: Styret går inn for at det utføres en vurdering av hvert enkelt bad som er pusset før 

2008. Der det er særskilte grunner, kan det utbetales en skjønnsmessig sum (kompensasjon). 
 

A Behandling av utskiftning av vann- og avløpsrør, sluk og tilhørende utbedring av baderom, 
inklusive låneopptak. 

  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å gjennomføre forslag 2A. Styret gis fullmakt til å gjennomføre 
nødvendig låneopptak.  
Styret i Vetlandsveien Borettslag gis fullmakt til å gjennomføre grunnpakken med utskifting av vann- og 
avløpsrør, samt totalrehabilitering av våtrom som følge av utskifting av rør.  
Fullmakten forutsetter at arbeidene gjennomføres innenfor en total prosjektkostnad inntil 68 millioner.  
Styret gis fullmakt til å oppta alle nødvendige lån innenfor rammen for valgt alternativ.   
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer. 
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A1) OMLEGGING TIL FELLES VARMT FORBRUKSVANN  
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Styret i Vetlandsveien Borettslag gis fullmakt til å legge om til felles varmt tappevann som tillegg til 
grunnpakken med utskifting av vann- og avløpsrør samt totalrehabilitering av våtrom som følge av 
utskifting av rør. 6  
 

Fullmakten forutsetter at arbeidene gjennomføres innenfor total prosjektkostnad på inntil kr 9 mil. (Total 
prosjektkostnad for tiltak A+A1 er 77 mil.). Styret gis fullmakt til å oppta alle nødvendige lån innenfor 
rammen for valgt alternativ. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer. 
 

B TILLATELSE TIL PANT FORAN INNSKUDD FOR BANKEN VED LÅNEOPPTAK  
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Dersom långiver krever at finansiering av tiltakene sikres med pant i borettslagets eiendommer med 

prioritet foran innskuddene, gir generalforsamlingen styret fullmakt til dette. 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

D LÅNEOPPTAK IFM UTSKIFTING AV VINDUER OG VERANDADØRER  
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Styret gis fullmakt til å ta opp nødvendig lån til finansiering av utskifting av vinduer og verandadører, med 
en låneramme på inntil kr 15. mil., etter at anbudsrunden er avsluttet. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

E FORNYELSE AV AVTALE MED CANAL DIGITAL  
Styret har vært i dialog med Canal digital vedr. ny langsiktig avtale, som inkluderer både kabel-tv og 
bredbånd. 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Styret gis fullmakt til å inngå 5-års avtale Komplett 5 med Canal Digital. Dette vil gi borettslaget en 
besparelse på kr 358 512 pr. år i de 5 årene avtalen gjelder. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Møtet ble hevet kl.: 19:50.  Protokollen signeres av 

Lillian Slaaen /s/      Nina Christin Braaten /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Atle Hillestad /s/      Ann Marie Nordahl /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitn 


