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PROTOKOLL FRA DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

 
Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 15. mars 
2017  kl. 18.30 på Stenbråten skole. 
 
Fremmøte: 42 stemmeberettigede. 
Fullmakter: 3 fullmakter 
 
 
Saker til behandling: 
 
1. Valg av dirigent  
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av referent 
4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 
5. Årsberetning fra styret  
6. Regnskap med revisors beretning 
7. Valg 

a) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
b) Valg av valgkomite 
 

8. Forslag 
8.A Vedtektsendring styrehonorar 

8.B Forslag om kurvballstativ 

8.C Forslag om aktivitetsanlegg 

8.D Kabel-TV avtale 

8.E Vedtektsendring kabelannlegg 

8.F Hundehold og lekestativ 

9. Budsjett, kontingent og styrehonorar 

 
1. Valg av dirigent.  
 
 
Vedtak: Arild Rebbeng, Ljabrubakken 15B, 1165 Oslo, ble enstemmig valgt. 

 
 
2. Godkjenning av innkalling. 
 
Vedtak:  
Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
3. Valg av referent. 
 
Vedtak: 
Styremedlem Merete Kolstad, enstemmig valgt. 
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4. Valg av to til å signere protokollen 
 
Vedtak: Kyrre Johannsson og Johan Wånge 
 
 
 
5. Styrets beretning for 2017 
  
Vedtak: Godkjent 
 
Generelle kommentarer og tilbakemeldinger fra generalforsamlingen. 
-Nye skilt til Nordstrand sikkerhetsgruppen. 
-De som klager flere ganger på tømming av søppel får tømt søppelet. 
-Det bør stå at det er en mann ”Willy” som klipper gresset og sprøyter banen om vinteren. 
-Det ble informert litt fra Johan om historien til Mortensrudgrenda og velforeningen. 
-Forslag om en liten folder om den generelle informasjonene til alle som flytte inn i grenda. 
-Mer informasjon om hvor man skal kaste hageavfall og eventuelle bøter det kan medføre. 
-Det kom spørsmål om det vil komme fibernett. 
-Oppfordre alle til å plukke opp hundeavføring. 
-Vann på lekeplassen, den bør dreneres. 
 
Kommentarer fra styret: 

- Sikkerhetsgruppen har nå skiftet ut skiltene i grenda 

- Forslag om folder for generell informasjon; her ber vi de som selger huset om å overlevere siste 

årsmelding, slik man skal gjøre etter vedtektene. Om det trengs kopi har styreleder noen ekstra 

eksemplarer.  

 
 

6. Regnskap og revisjonsberetning  
Regnskapet ble gjennomgått av regnskapsfører Usman Saaed,  
og revisjonsberetningen opplest.   
 
-forslag om buttsjett og balanse vises. 
-spørsmål om leverandørgjeld ble besvart med faktura mottatt fra Canal Digital. 
 

 
Vedtak:  
Regnskapet godkjent. I tråd med Revisors bemerkninger vil vi stryke fordringer som anses som tapt, 
og gjeld som anses som foreldet.  
 
Kommentar:  
 
 
7. Valg 
 
Vedtak: 
Styremedlem, Anna Bistrup, Granebakken  Valgt. 
Styremedlem, Aleksander Dye, Olasrudveien 152, Valgt. 
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Valgkomiteen; Lisbet Iversen og Desserie Harrison 
 
Ikke på valg: 
Styreleder, Helge Rege Gårdsvoll 
Styremedlem, Merete Kolstad,  
Styremedlem, Johan VD Kongsvik 
 
 
8. Forslag 
 
8.A Styret foreslår vedtektsendring – styrehonorar 
 
Vedtak: Godkjent. Paragrafen lyder nå: 

”-Fastsette styrehonorar. Utgangspunktet er at brutto honorar indeksreguleres årlig med KPI-
indeksen” 
 
 

8.B Kurvballstativ 
 
Vedtak: Styrets innstilling om at stativet blir stående, med skilt, vedtatt.  
 
 
8.C Forslag om aktivitetsanlegg 
 
Kommentar:  
-Det ble kommet en kommentar til plasseringen. Det vil også bli veldig stygt på gresset og hvordan 
skal dette monteres? 
-Spørsmål angående det er søkt støtte. 
-Det er ikke mange som aker på grunn av at den er for slakk. 
-Nærmeste nabo er kritisk til forslaget, det vil medføre mye støy i forhold til denne aktiviteten. 
Han ser også mange muligheter til narkosalg eller andre samlinger. Kom også forsalg om et fond for 
asfaltering i grenda. 
-En er positiv til samling der det er mer kontroll over barn og ungdom. 
-Hvilken aldersgruppe denne aktivitetsparken vil dekke? 
-En kommentar til aldersgruppen. Det bli veldig likt det vi har fra før av. 
-Er det satt av penger til vedlikehold? 
-Det må tenke på hvilken gruppe denne vil gagne, hva med de funksjonshemmede. 
-Det må tas på alvor vedlikehold, blant annet det som er på lekeplassen nå.  
-Er det blitt undersøkt med den aldersgruppen dette er tiltenkt? Spørre denne aldersgruppen. 
-Kan det utbedres en større aldersgruppe, de voksne i grenda. 
-Oppfordre styret til å se på området ved trikkestallen og hvordan det er lagt til rette. 
-Det kom forslag om å undersøke mer om vi ønsker å bruke 200 000kr. på dette eller noe annet. 
 
Styrets svar 
Vi i styret ønsker mer forslag, og mer kunnskap om hvem som får glede av dette. 
Styret oppfordrer alle til å ta kontakt om det er noe som ikke er i orden på lekeplassen. 
Vi ble enige om en skriftlig avstemning. Vi ser problemene som kan forekomme. 
Vi ønsker også å lage en fokusgruppe. Plasseringen er den samme. 
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Vedtak: 26 for innstillingen og 18 mot.  
Innstilling: styret får fullmakt til å anlegge en aktivitetspark med øvre budsjettramme på 200.000.   

 
8.D Kabel TV avtale 
Kommentar: -En beboer lurer på om vi må bruke Canal digital?  
Det ble fortalt om kablene til vårt brebånd er tilrettelagt til vårt nåværende avtale. Det ble oppfordret 
til konkurrenter. 
 
Vedtak: Styret gis fullmakt til å inngå ny avtale for kabel-TV og bredbånd, der velforeningens 
medlemmer skal få mulighet til å velge hvilke tjenester de ønsker fritt. 
 
8.E Vedtektsendring - kabelanlegg  
 
Vedtak: godkjent, paragrafen lyder nå: 
”Når et medlem ikke ønsker å være tilkoblet kabelanlegget gjelder avkobling fra start av neste 
faktureringsperiode fra leverandøren.” 
 
8.F Hundehold og lekestativ 
Til opplysning er det båndtvang hele året i Oslo. 
 
Vedtak: Saken ble ikke behandlet, da dette var utenfor Velforeningens ansvarsområder. 
 
 
9. Budsjett, kontingent og styrehonorar 
 
Vedtak: godkjent 
 
Budsjett som foreslått. 
Foreningskontingent settes til kr 3850,   
Styrehonorar settes til kr 192 162,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Kyrre Johansson  
(elektronisk godkjent) 

 Johan Wånge 
(elektronisk godkjent) 
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