Nordre Gullhella vel

Protokoll fra årsmøte 2019
Avholdt mandag 29. april 2019 kl. 19:30-21:00, i Korpåsen 109 B.

1. Konstituering, med godkjenning av innkalling og dagsorden
Til stede:
For Korpefaret boligsameie:
For Korpåsen boligsameie:
For Korpeplassen boligsameie:
For Norddalplassen boligsameie:

Sidsel Eidsvold
Line Midtgaard og Wilhelm Kavli (leder)
Rune Kvie Bakken
Marius Bredsand

Som møteleder foreslås:
Som referent foreslås:

Wilhelm Kavli
Wilhelm Kavli

Til å undertegne protokollen foreslås:

De fem representantene for sameiene

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden som foreslått.

2. Styrets årsmelding for 2018/19
Forslag til styrets årsmelding ligger vedlagt.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets årsmelding, med de endringer som fremkom i møtet.

3. Prioriteringer for 2019/20
Årsmøtet inviteres til å fastsette velforeningens prioriteringer for kommende år punktvis,
som et utgangspunkt for styrets arbeid.
Vedtak:
Årsmøtet fastsetter følgende punktvise prioriteringer for velforeningens arbeid 2019/20:
•

få overført eierskapet til boligfeltets friområder fra ABBL til velforeningen

•

få på plass en bedre løsning for Miljøhuset på 61/701

•

få oppdatert det offisielle kartgrunnlaget i og rundt boligfeltet

•
•

få fikset dårlig skilting av fartsgrensen på boligfeltet
få etablert en liten «Tuftepark» på boligfeltet

4. Vedtektsendringer
Styret foreslår å fjerne bestemmelsen om at møteleders stemme er avgjørende ved stemmelikhet, med tilhørende forbehold. Videre foreslås å heve minste gyldige flertall fra 2/5 til 3/5 av
styrets medlemmer. Dette skal sikre et tydelig flertall bak velforeningens beslutninger.

Vedtak:
Årsmøtet endrer punkt 4-2 (3) i vedtektene som følger. Første setning endres til "Styret er
beslutningsdyktig når minst tre av de fem styremedlemmene er til stede." Tredje setning
endres til "Der man ikke lykkes i å oppnå enighet, kan beslutninger treffes med minst tre
stemmer (absolutt flertall)." Fjerde og femte setning strykes.

5. Valg av nytt styre
Årsmøtet velger nytt styre etter innstilling fra de fire medlemssameiene.
Vedtak:
Årsmøtet velger følgende styre etter innstilling fra styrene i de fire sameiene:
For Korpefaret boligsameie:
Sidsel Eidsvold
For Korpåsen boligsameie:
Line Midtgaard og Wilhelm Kavli (sekretær)
For Korpeplassen boligsameie:
Rune Kvie Bakken (leder)
For Norddalplassen boligsameie:
Marius Bredsand
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