Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Tveita Borettslag den 14.09.2011
kl. 18.00. Møtested : matsalen, Tveita skole
Tilstede var 91 andelseiere og 39 med fullmakt
til sammen 130 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Annette S. Johnsen.
Møtet ble åpnet av Thorbjørn Hansen
1 – Konstituering
A. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Jan Erik Nielsen
Vedtak : Han ble valgt
B. Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at
vedkommende eier var tilstede.
Vedtak : Godkjent
C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Annette S. Johnsen foreslått, og til å underskrive protokollen
Bjørn Larsen og Mona Heffermehl
Vedtak : De ble valgt

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak : 63 stemte imot at møtet var lovlig kalt inn. 50 stemte for å gjennomføre
møtet. Møtet ble deretter hevet.
2 – Vassenga barnehage – utbedring eller utvidelse
Alt. 1 – foreta pålagt og nødvendig utbedring av lokalene for den drift som er i dag,
med samme antall barn – kostnadene er estimert til ca. 7 mill. inkl. moms - behov for
økning av felleskostnadene med ca. 3 %
Alt. 2 – ombygge og utvide med plass til flere barn – kostnad ca. 17 mill. inkl. moms –
økte kostnader finansieres av langtidskontrakt med kommunen – gir ingen økte
felleskostnader
Det presiseres at begge alternativer forutsetter låneopptak av borettslaget
Vedtak : Saken ble ikke behandlet, da møtet var hevet

3 - Trefelling
Bevaring av tre og videre forvaltning av grøntområde
Vedtak: Saken ble ikke behandlet, da møtet var hevet.

Generalforsamlingen ble hevet kl 18.30
Protokollen godkjennes av undertegnede
Jan Erik Nielsen /s/
Møteleder

Annette S. Johnsen /s/
Referent

Bjørn Larsen /s/
Protokollvitne

Mona Heffermehl /s/
Protokollvitne

