
Huseby Senior Residens Borettslag

Styrets årsberetuing for borettslagets virksomhet i2014

Styrets sammensetning

Styret har i 2014 bestått av:

Einar P. Vågen, leder
Kirsti Mork, nestleder

Harald Pedersen, sekretær

Eva Michelsen, styremedlem
Roald Skram, varamedlem
Asle Johansen, varamedlem (fra 18. juni 2014)

r Virksothhet

Huseby Senior Residens Borettslag eier og forvalter 27 livsløpsboliger på eiendommen gnr 37
bnr 832 i Skedsmo kommune.

Likestilling

Styret med varamedlemmer har beståu av 2 kvinner og 3 (4) menn.

Ytre miljø

Borettslagets virksomhet forurenser ikke det y,tre miljø

Møtevirhsomhet og informasj on:

Det har i 2014 vært avholdt I 1 styremøter hvor til sammen 83 protokollerte saker har vært
behandlet.

Av saker som har vært behandlet i styret er andelseieme informert om til safirmen 23 saker i

.J nrrrnmer 3,4 og 5 i serien av "Informasjonfra styret til beboerne".

Ny andelseier

Leiligliet nr. 03 ble solgt fra Ingebjørg Sofie Karlsen til Sverre Gunnar Stranne i
manedsskiftet mai/juni 20 1 4.

Eksempel på viktig informasjon som ble formidlet til beboerne var bl. A. denne:

" Styret vil distribuere en ny "Branninstruks" så snart tidsforsinkelsen på alarmen til 110-
sentralen er fiemet. I mellomtiden gjelder følgende: Forlat bygningen umiddelbart og vent til
brannvesenet kommer når brannalarmen går. Hvis det er din røkvarsler som utløser alarmen,
giør du det som synes fornuftig, for eksempel stoppe branntilløpet eller røykutviklingen. Ikke
tenk på å hindre at alarmen går til brannvesenet. Husk brannslangen i benkeskapet under
oppvaskkummen".

Den nevnte tidsforsinkelsen ble bestilt fiemet i midten av oktober 2014, men på grunn av
ulike omstendigheter er bestillingen ennå ikke effektuert. Derfor gjelder fortsatt
i nformasj onen ovenfor.



Eksempel på hvggelig informasjonen som ble formidlet til beboerne var bl.a. denne:

"Uten at det koster noe mer, og uten at beboeme trenger foreta seg noe, har Canal Digital økt
bredbandshastigheten i borettslagets felles "Komplett-mini-abonnement" fra 2- til SMbps.

Hastigheten er den samme i begge retninger".

Hvegelie er det oeså at

Styret fremdeles ikke har motlatt en eneste naboklage, og heller ingen anmodning om å fa
innført ordensregler av noe slag. Styret tar dette som tegn på at borettslaget nå har etablert et
varig godt naboskap.

Ny forretningsfører
Høsten 2014 informerte vår daværende forretningsfører, advokat Martin Staurem, styret om at
boiettslagets forretningsførsel må skje i et boligbyggelag som er tilsluttet "Norske
Boligbyggelags Landsforbund" for at andelseierne skal kunne ffi avtale med Husbanken om
individuell nedbetaling av husbanklan (sakalt IN-løsning). For ikke å stå i veien for en slik
avtale fant advokat Staurem det nødvendig å fratre som borettslagets forretningsfører med

virkning fra årsskiftet2014ll5. Det var med beklagelse styret fant å måtte ta Staurems

fratreden til etterretning.
Advokat Staurem vil fortsatt være forretningsfører for DES-klubben og klubbens øvrige
borettslag der IN-løsning er uaktuelt,

Etter at Advokat Staurem varslet sin fratreden innhentet borettslaget, på Staurems anbefaling,
tilbud fra BORI om forretningsførsel for borettslaget. BORIs tilbud ble akseptert i styremøtet
i oktober, hvoretter styrelederen undertegnet avtalen i begynnelsen av november 2014.

Sammenslåine av borettslagene Huseby Senior Residens Borettslae og Huseby Senior
Resideqs 2 Borettslag

Etter årsskiftet2014/15 har borettslagets styre vært opptatt med prosessen som skal lede fram
til sammenslåing av de to nevnte borettslagene.

Økonomi

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av

regnskapet. Videre bekrefter styret at regnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets

utvikling, resultat og økonomiske stilling

Skedsmokorset den 02. mars 2015

Styret i Huseby Senior Residens Borettslag N udJ

4i,/{ 
t W*e''*.ry r{ huu 

$'S;
Einar P. Vågen Kirsti Mork Harald Pedersen Eva Michelsen

(leder) (nestleder) (sekretær) (styremedlem) (varamedlem)
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HUSEBY SENIOR RESIDENS BORETTSLAG

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Huseby Senior Residens borettslag avholdt onsdag
25. mars 2015 kl.18.00, Samfunnshuset (Storsalen)

Fra forretningsfører BORI møtte: lrene Holmen Vangen, som åpnet møte
Fra DES-Klubben:
Advokat Martin Stauren

1. KONSTITUERING
a. Valg av møteleder

Som møteleder ble valgt: lrene Holmen Vangen

b. Opptak av navnefortegnelse
Tilstede var 2Q andelseiere i henhold til innleverte navnesedler,
herav 6 med fullmakt. Til sammen 26 stemmeberettigede.

c. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen
Som sekretær ble valgt: Martin Staurem
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder og sekretær ble valgt:
Sigrunn Kristoffersen og Kirsti Mork

d. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
Det ble foreslått å godkjenne innkallingen tilgeneralforsamlingen, og erklære
generalforsamlingen for lovlig satt.

VEDTAK: Godkjent

2. ÅRSBERETNINGEN FOR 20{4
Styrets årsberetningfor 2014 ble referert og foreslått godkjent.

VEDTAK: Godkjent

3. ÅRSOPPGJøRET FOR 2014
Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. Revisors beretning ble
fremlagt og redegjort for.

Anvendelse av årsresultatet:
Styret foreslår at resultatet tillegges opptjent egenkapitalen

VEDTAK: Godkjent

4, GODTGJøRELSE TIL TILLITSVALGTE
Styrehonoraret ble satt til kr 300,- pr møte.

VEDTAK: Godkjent
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HUSEBY SENIOR RESIDENS BORETTSLAG

5. INNKOMNE FORSLAG
Valg av ny revisor, styrets innstilling:
Revisjonsfirmaet SLM Revisjon foreslås da dette er det revisjonsselskapet forretningsfører
benytter.

VEDTAK: Godkjent

lrene Holmen Vangen /s/
møteleder

Sigrunn Kristoffersen /s/
protokollvitne

Martin Staurem /si
sekretær

Kirsti Mork /s/
protokollvitne
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