Utskrift av protokollen:
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Solfjellet Borettslag den 30.5.2012 kl. 18.00.
Møtested : Haugerud kirke.
Tilstede var 130 andelseiere og 41 med fullmakt til sammen 171 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Nina Christin Braaten. Møtet ble åpnet av styreleder Terje Aas.
1 – Konstituering
A. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått styreleder Terje Aas.
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 : vedtatt.
C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Nina Christin Braaten foreslått, og til å underskrive protokollen Heidi Samuelsen
og Alf Johnsen
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 : vedtatt.
2 – Opparbeidelse av parkeringsplass ved kollen og Haugerudveien 86.
Styret i Solfjellet borettslag har mottatt et skriftlig krav om ny behandling av det vedtaket som ble fattet
i den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 27. februar 2012 vedrørende
opparbeidelse av parkeringsarealer.
Styret har besluttet at saken skal tas opp til ny behandling.
Styrets innstilling:
Styret opprettholder sin innstilling fra behandlingen av saken i den ekstraordinære
generalforsamlingen 27. februar 2012 om å godkjenne opparbeidelse av 2 parkeringsarealer ved ved
kollen og Haugerudveien 86 (tot. 69 + 20 p-plasser) til en kostnad som dekkes inn av leieinntekter for
parkeringsplassene.
Vedtak: Forslaget krever 2/3 flertall for å blir vedtatt. Det ble avgitt 160 stemmer hvorav 1 stemme var
blank. Forslaget falt med 101 JA mot 58 NEI.
Benkeforslag fra Knut Marring, Haugerudveien 86, leil. 343:
Forslag om at det opparbeides p-plasser ved kollen.
Vedtak: Forslaget krever 2/3 flertall for å blir vedtatt. Det ble avgitt 128 stemmer. Forslaget ble vedtatt
med 92 JA mot 36 NEI.
Benkeforslag fra Hans-Petter Swensen, Haugerudveien 84, leil. 1239:
Forslag om utsettelse av behandling av forslaget om opparbeidelse av p-plasser.
Vedtak: Forlaget ble forkastet med overveldende flertall av generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ble hevet kl 21.15
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