
Huseby Senior Residens Borettslag

§tyrets årsberetning for borettslagets virksomhet i 2015

1. §tyrets sammensetning

Styret har i perioden 01.01.2015 *25.03.2A15 {før sammenslåingen av HSRB og HSRB 2)
bestått av:

Einar P. Vågen,leder
Kirsti Mork, nestleder

Harald Pedersen, sekretær

Eva Michelsen, s§remedlem
Raald Skram, varamedlem
Asle Johansen, varamedlem (fra 18. juni 201a)

Nåværende styre har i perioden 25.03.2015 * 31 .12.2015 (etter sammenslåingen av HSRB og
HSRB 2) bestått av:

Årdld fuildset, leder (valgt for 2 år)
Eva Michelsen, styremedlem (valgi for 2 åx)

Hilde Bosch, styremedlern (valgt for 1 år')

Harald Pedersen, styremedlem (valgt for I år)

Einar P. Vågen, s§remedlem (DES-klubbens representant) (valgt for 1 år)
Steinar Flynne, varamedlem (valgt for 1 år)
Per Egil Amble, varamedlem (DES-klubbens personlige representant) (valgt for I år)

2. Forretningsførsel og revisjon

Fon'etningsfører er BORI BBL,
Revisor er statsautorisefi revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm.

3. Generelle npplysninger

A Husetry Senior Residens Borettslag ble stiftet 14.06.2?fi og har organisasjonsnummer
912 111 024

Borettslaget har elektronisk fakturamottak med adresse:
554 Huseby Senior Residens Borettslag
Fakturamottak BORI
Postboks 4381 Vika, 8608 MO I RANA
Borettslaget kan også motta faktura i pdf/tiff på f*ktura@b*ri.n*

Borettslaget består'av 73 andelsboliger, fordelt på 5 bygninger med adressene
}d.al..iraKorsets vei 1, 2, 3 og 4 sanrt Husebytorget2- 8.
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Eiendommen har gru 37 bm'830 og gnr 37 bnr 832 i Skedsmo kommune.

Eiendommen består i titlegg av 73 underjordiske parkeringsplasser pluss 4
gj estepal keringsplasser.

Ilorettslaget er olganisert etter de bestemmelscr som Iirlger av l,ov onr horettslag og
har til ibrmål å drive eiendornrnen i sanu"åd med og til beste for andelseierne .

Styret består av 7 kvinn€r og 3 menn, §tyrets leder er mann,
Bc rettsla get fØl g et- I ikesti i i i n gslovens beste m melser og ti lstrs:$er
likestilling ved vm!g av tillitsvalgte.

HMS I Årsatte,r ar**itlsn;iiip:

Ecrettslaget har i*.ge:i anr:ati*,

Det er inngått serviceavtaler crn jevnlig inspeksjo#kontroll av teknisk
jnfrastruktur på eiendommon. En gjenstående serwiceartale for:prinkleranlegg
er under arbeid.

Styret har engasiefi en person som ivaretal HMs-funksjonen. I3,-:retlslaget har
vedtak om å takke ja -'il tilbucl om opplæring for utpekt styremedlem og den
HMS-ansvarlige så snart EORI kunngjør kurs far HMS-funksjrxen.

Ytre mil.jø
Borettslagets vilksornhet tb;:urenser ikke det ytre miljø i nevneverdig gracl.

4. §tyrets arheid

Siden {bnige ordinære generaltbrsanrling }rar styret avholdt 10 ordinære ogZ ekstraordinære
stylemøter hvor til safi1filen 120 saker har væi't behandlet. (Saker er definerl soin punkter på

dagsorden der resultatet av saksbehandlingen er protokollert i møterefbrat)

Av saker sorn har værl hehandlet i styret el andelseier:re inlormert om til sammen 35 saker"

hvorav 28 saker er distribuerl på papir gjennom "Husposten" til alie andelseieme, og 7 saker
er distribuert på e-post til andelseier'o som har e-postadresse, og på papir til andelseiere som
ikke har e-postadresse.

Styret har god§ent salg av 3 ieiligheter:
Leilighet nr. 39 er solgt på intern for§øpsrett til Margit Knudsen.
Leilighet ru. 38 er solgt til Ellinor Annie Johansen.

Lcilighet nr'. 9 er solgt til Eva og Per Egil Ambie.

Med vilkning fra 1. januar blc felleskostnadcn harmonisert for andelseieme i byggelrinn 1 og
byggetrinn 2. Inntil dennc dato hadde andelseierne i byggetrinn 1 lavere felleskostnad enn i
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byggetr:inn 2. Virlaiingen vil at andelseierne i byggetrinn*-fikk økt felleskostnaden fi'a tr 34
til 37 mens lclleskostnaden ble holdt uendrrt lar andelseieme i byggetrirn 2.

Av andre større saker kan nevnes:

s Samrnenslåingen av tidligere HSRB (byggetrina 1) og HSRI3 2 (byggetrinn 2) ble
vedtati i ekstraordinær'e genel'alfr:rsamlinger i de to borettslagene den 25. mzu's 2015,
og ble rettskraliig da HRRB ? ble slettet som eget borettslag i Ilnhets- og
Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) den 25. juli 201 5.

I perioden 1. januar tii 25. mal's var dette i all hove dsak den oppgaven som opptok
s§ret i samarbeid med BORI og advokatfinnaet l{aavind.

e I§l-løsringen (mulighet fbr indir.iduell nedbetaling av gjeid ti1 llusbanken) som etter
lang tids venting ble cn reaiitet før årsskiftet 201 512016"

u Klalgiøri*g og idriltsetting av borettslagets kontor, gjesteleilighet, felleslokale og
tiihøren de område for uteaktiviteter.

o Etabler:iog av Iluskomite med oppdrag å lorvalte gjesteleilighet og felleslokale.
Senere er navnet 1il F{uskomiteen endlet til Aklivitetsl(omiteen med oppdraget utvidet
til også å omfutte alrangementer på fellesområdei.
Aklivitetskomiteen har laget år'srapporl:ned korl beskrivelse av allo velfurdstiltak som
er giemotnlbft i 2015, Rapporlen er distribuerl til allc andeiseierne. I tillegg har
Aktivitetskomitcnen distribuefi progråm fbr kommendc spillefilmer og lotballkamper
vist på storskjenn i borettslagets felleslokale.

Siden idriftsettingen i mai 2015 har felleslokalet i tillegg til borettslagets egne aktiviteter i
regi av Aktivitetskomiteen og/eller styret, v;rrt ritieid til andelseiere fbr til sammen i 8
private arrangemonter. I samme peliode har gjesteleiligheten hatt 58 gjestedøgn.

Styret er ikke i noen rettslig tvist som kan medfbre økonomisk ansvar fbr borettsiaget.

5. Regnskapet for 2015

Regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på la' 26.162.83*,- og et
årsresultat på kr 23.67 5.549,-.

Disponible midler, d.v.s. lihviditet til disposisjon efter avdragllåneopptak, utgjarde pr
31.12.201 5 kr 1 .668.t106,-,

Styret foreslår at den delen av resultatet som gjelder inabetalt andel feilesg]eld averfoles
Egenkapital IN og clet øvrig tilleggi:s apptjent egenhapital.

Det er foreløpig ikke foretatt avsetninger ti1 fremtidig vedlikeholdsansvar fordi bor"ettslaget <;g

bygningsmassen bare er par år gammel.

For øvrig vises ti1 de enlcelte tallcne i resultatet og balansen og de regnskapsoversikler som
fi'emkommer under noter til regnskapet.
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PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Huseby Senior Residens Borettslag, avholdt den
30.mars 2016 kl. 18.00 i Storsalen Skedsmo Samfunnshus, Furuveien 3, Skedsmokorset

lvløtet ble åpnet av: Arild Arildset

Fra forretningsfører BORI møtte: lrene Holmen Vangen

Den oppsatte saksliste ble referert

SAK 1 KONSTITUERING
A) Valg av møteleder

Valgt ble: Irene Holmen Vangen

B) Opptak av navneforteqnelse

Tilstede fra andelseierne: 52 stemmeberettigede, 4 fullmakt
totalt: 56 andelseiere.

C) Valq av sekretær oL? andelseiere til å underteqne protokollen.

Irene Holmen Vangen ble valgt til sekretær.

Erik Bosch og Marit Ø. Strømsøe

til å underskrive protokollen.

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt
på og erklære denne for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

SAK 2 ARSEERETNTNG FOR 2015
Styrets årsberetnin g f or 2015 ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent



SAK 3 ÅRsoppeJØRET FoR 2015

A) Arsreqnskap for 2015
Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B) Anvendelse av årsresultatet

Styret foreslår at resultatet overføres opptjent egenkapital

Vedtak: Godkjent

SAK 4 GODTGJøRELSE TlL SryRET

Forslag: kr 100.000,- + kr 3.000,- til HMS ansvarlig

Vedtak: Godkjent

SAK 5 INNKOMNE SAKER

5.1: Forslag fra beboerne iMarta Kosets veiS

Styrets vurdering

Underskevet av 13 forslagsstillerq der alle er beboerc i lvlaLta Korsets vei 3, foleligger dei

3 forslag. Se forslagene på detaljert form i vedlegg til innkallingen. De 13 forslagsstilleme

representerer 1 I forslags- og stemmeberettigede,jfi, vedtektenes punkt 7.2.

Samtlige forslag omhandleL prosedyrer til leguleLing av tilgiengeligheten tilMata Korsets

vei 3, dets beboere og leilighetenes svalganget, Marta Korsets vei 3 utgiør dn av

bolettslagets til sammen fem leilighemb,gg. Bygget inneholdeL 1 l av borettslagets 73

leili$eteL,

Ingen av foLslagene l«evet behandling i genualforsamling fordi alle forslagene ligger

innenfor saksomådet der styret har fullmakt til å treffe beslutninger. Denne typen saker blir



derfor vanligvis behandlet i styret eller i beboermøter. En betydelig ulempe med vedtak i

generalforsamling i saker som denne er at vi får lite fleksible løsninger. Hvis det av ulike

grunner oppstår eksempelvis uforutsette kostnader eller praktiske problemer som gjør det

vanskelig å realisele forslageng er det bare ny(e) generalforsamling(er) sorn kan revurdere

forslagene. I tillegg er det lite ønskelig å få denne typen prosedyrer spesifisert på husnivå.

AIle husene er ulike med ulike adkomstmuligheter. Det er derfor styrets oppfatning at

prosedyrene i den grad de i det hele tatt skal behandles i generalforsamling,bør være

generelle og gjeldende for alle hus og andelseiere, og at tilpasninger på husnivå bør

behandles som styresaker eller i beboermøter.

I tillegg til ulempene nevnt ovenfor skal man heller ikke se bort fi'a at styremedlem(er) kan

oppfatte forslagene som manglende tillit til at styret, uten vedtak i generalforsamling, vil
treffe de beslutningene som reflelcterer andelseiemes vilje, med fare for uheldige vir{<ninger

som kanskje ikke alltid er tilsiktet,

Forslagene er formulert som en blanding av forslag, begrunnelser og subjektive

betraktninger.

For å gjøre forslagene mer egnet for avstemning har stylet trukket ut og sitert essensen i

forslagene slik de er giengitt nedenfor. Fol den fullstendige forslagsteksten viser styret til
forslagene som el' vedlagt innkallingen.

Hvis generalforsamlingen awiser forslagene som genemlfolsamlingsvedtak, er ikke dette til
hinder for at saken/forslagene i etterhånd kan fi'emmes for behandling i styret eller

beboermøte.

Styrets innstilline

Forslag 1: Forslag til forbedret Eosedyre:
Navn på beboeme settes på "panelet", som opprinnelig. Prosedyre for å komme i kontakt

med beboerne forldares enkelt på oppslag.

Styrets forslag til vedtak Forslaget tas ikke tilfølge

Vedtak: Styrets innstilling godkjennes

Fe,rsEas 3: Fc,rslss til i=ihtiL-ei Emseilre
Itude :ees i hn:r.a;- Eir ng ssmræ* tall*:*de s':m alle het*i'*re i fudH l, ";rsn trary'fir f*r å tråse opp
hnr.etfsrEn. }r.Ihi koder.,, gis der, L:ur: iil hehnemr i ]"'XJL :,. tJ'lsk[:eler kan lcil§Eti rnr-tes.j

Sq,u,*=- ttrrs3agti[ r'e.Stak Fnr.<legeitls irte +iJ t]tga,

Vedtak: Styrets innstilling godkjennes



Fi:ir:qlas 3: F;:,mlag ril f,irbåfu prnsed:rr;

Det srar er låE i regge.n ute. 1€d si"der a,,',Cer: tit l':.r,,'ed':e:en- Den *rå kqr: hru[,:es tii 'Ce ai'dt
iilsett* på §t:eis*r,rtu:r sam har rilgarrg til krrnmulæ:s egral scrasje. Lås*r må lrre i
frn§*n, cg.de iilsatte må håde låsr srg ial og ui ar,. s:dedsrta'i.

Sti,*.t f'rrslag iil ,,,ectak: F;:rslaget r'ss itåe ti! frlgr

Vedtak: Styrets innstilling godkjennes

5.2: Forslag/ønsker fra I(lara llelen llilleren,Ilusebytorget 2

Fra Klara Helen Hilleren har styret mottatt en skriftlig henvendelse i 3 punkter hvor det i 2
punkter gis uttryld< for
1) ønske om at "det blir satt opp en tett port/dør, der hvor "fengselsporten sto""
2) ønske om at "det blir satt opp "Parkering Forbudt" skilt ute i gården".
og ett punkt hvor det
3) fi'emmes forslag til konkret forslag til vedtektsendring med følgende ordlyd:

"Pk-5.3 siste avsnitt: Alle som har el-biler og Iadbare hybrider, må sørge for uttak til
egen måler. Dette bør også gjelde rullestoler".

I(lara FIelen Flillelens skliftlige henvendelse er vedlagt innkallingen.

Stvrets vurdering
For punkt I og2, som ild<e klever behandling i generalforsamling fordi de berøfie
foråoldene ligger innenfor saksområdet der styret har fullmakt til å treffe beslutninger, viser
styret, så langt det passer, til vurderingen av forslagene fia beboeme i MI( 3 ovenfor.
Da "ønskeL" ikl<e egner seg for avstemning (for eller mot) har ikke styret innstilt på vedtak
for disse punktene.
Når det gjelder forslaget til vedtektsendring i punkt 3 er spørsmålet om lading av elbiler
under utredning.
Skedsmo kommune har annonsert en "Støfteordning for tilrettelegging for lading av elbil".
Ordningen gielder alle boligselskaper i Skedsmo kommune og består av to hovedelementer

- glatis befaring og refusjon av utgifter. Ved befaringen vil kommunens rådgivere kartlegge
behovet for lading, besklive de organisatoriske utfordringene og besl«'ive de aktuelle
tekniske løsningene. Etter befaringen vil boligselskapet ffi tilsendt rapport. Rapporten
sendes også til kommunen og denne rapporten utgjør grunnlaget for å motta eventuell
økonomisk støtte- Utførlig beskrivelse av stølteordningen er kunngfort på Skedsmo
komrnunens hj emmeside.
Styret i borettslaget har meldt sin interesse for støtteordningen og har den 21.02.2016 bestilt
gratis befaring der fristen går ut den 01 .03.2016.



St?TEts innstillins

Forslae til t €dtektsend,rimg
pkr.s-j siste alsni{r: A[Ie som har e!-bi]er og ladbare tLfbrider:, nså sørge for uttak til
egen rnåler. Dette høl ngså gjelde rullestoler"-

Sinrets firrxnag til r'edtak: S'ake* utsBtle§ i puåventa ar- resultat av pågåenCe a:tn'edning' og tas

til videre behand[ing i styreit -uår resuXtatet r.a utredningen foreligger"

Vedtak. Saken utsettes

SAK 6 VALG

A) Valo av stvremedlemmer

Valgt ble: Turid Westin
Harald Pedersen
Einar Vågen

B) Valo av varamedlemmer

Valgt ble: Sven Andersen
Per EgilAmble

D) Valq av valqkomite

Valgt ble: Utpekes av stYret

Generalforsamlingen ble hevet kl. 18.45.

Protokollen undeftegnes av:

lrene Holmen Vangen /s/
Møteleder valgt av generalforsamlingen

Marit Ø. Strømsøe /s/
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

(2 år)
(2 år)
( 1 år) (Des-klubben)

(1å0
( 1 år) (Des-klubben)

lrene Holmen Vangen /s/
Sekretær valgt av generalforsamlingen

Erik Bosch /s/
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem.
Styremedlem:
Styremedlem:

Arild Arildset
Harald Pedersen
Eva Michelsen
Turid Westin
Einar Vågen


