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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 31.05.2016 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Oppsal Samfunnshus 

Til stede: 54 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 60 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti. 
 

Møtet ble åpnet av Marius Marents. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Miguel Antonetti foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak:  

 

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne 

Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble  
 

Ragnhild Haug og Greta C. Ristad foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015 

A Behandling av årsberetning og regnskap 

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

A) Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 530 000. 

B) Andre godtgjørelser til ble foreslått satt til kr 60 000. 

Vedtak: Godkjent 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Opprettelse av grønnkomite (Styret) 

Saksframstilling: 

Styret ønsker å ivareta en helhetlig plan og forvaltning av borettslagets uteområder og 

foreslår at det opprettes en egen komité som skal jobbe med dette. Komiteen skal bestå 

av beboere som ønsker å jobbe med grøntområdene, ett styremedlem og ved behov 

skal det tas inn ekstern faglig hjelp til planlegging og utførelse. Komiteen skal ikke ha 

beslutningsrett, men sende innstilling til styret som fatter vedtak. 

 

Som forman for komité foreslås Jørund Aase Falkenberg, Oppsalstubben 4. Styret 

oppfordrer beboere til å melde sin interesse for å delta i komiteen 

 

Forslag til vedtak:  

Komiteen opprettes. 

 

Vedtak: Godkjent ved enstemmig 

 

B Trefelling Oppsaltoppen 19, 21 (Geir Andre Kongelf) 

Saksframstilling: 

Med henvisning til tidligere innvilget ønske fra andre beboere i borettslaget, vil jeg 
med dette fremme forslag om fjerning av trær på plassen mellom Oppsaltoppen 19 
og 21.  
Spesifikt gjelder dette det enorme grantreet som står rett ut for Oppsaltoppen 19 
oppgang B samt de to nærmeste furutrærne på høyre side av dette.  
Disse tre trærne tar svært mye av solen, og kun i juni og deler av juli står solen høyt 
nok til å gå over disse. I tillegg forårsaker disse trærne store mengder pollen på 
balkong og vinduer i løpet av våren.  
Jeg er innforstått med at dette må gå til avstemming i generalforsamling, men hvis 
forslaget blir vedtatt, håper jeg dette lar seg gjennomføre i løpet av førstkommende 
sommer.  
Mvh  
Geir Kongelf, Oppsaltoppen 19 C” 

 

Styrets innstilling: 

Styret ønsker en helhetlig plan og forvaltning av uteområdene i Fuglemyra. Forslaget 

avvises i påvente av en eventuell etablering av Grøntkomité. Se sak 1. 

 

Vedtak: Styrets forslag ble godkjent ved enstemmig 

 

C Trefelling Oppsaltoppen 75B (Elbjørg Rogne) 

Saksframstilling: 
Hei Styret  
Har en sak jeg ønsker å ta opp. Jeg bor i Vetlandsveien 75b, 1. etg, og har bodd her 
siden mai 2013.  
Utenfor leiligheten min på baksiden, mot Oppsal skole, står der noen høye trær som 
jeg hadde håpet kunne blitt hugget ned.  
Trærne har nå blitt veldig høye nå. Det er to grunner til at jeg ønsker det:  
1. Det er mye pollen fra disse trærne som legger seg som støv på hele verandaen 
min. Ute møblene må vaskes flere ganger om dagen, og det kommer også inn på 
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soverommet når vinduet står oppe. I sommer fikk jeg allergi, og det gjør det enda 
verre for meg når jeg skal lufte og være på verandaen.  
2. Trærne skygger for solen, og siden det i utgangspunktet er lite sol på baksiden, 
blir det minimalt med sol ute. Det synes jeg og barna mine er dumt, siden de liker å 
leke og bade på verandaen når det er fint vær.  
Håper at det er mulig å gjøre noe med, og jeg regner med at det er flere beboere 
som ønsker det samme.  
 
Vennlig hilsen Elbjørg Rogne 
 

Styrets innstilling: 

Styret ønsker en helhetlig plan og forvaltning av uteområdene i Fuglemyra. Forslaget 

avvises i påvente av en eventuell etablering av Grøntkomité. Se sak 1. 

 

Vedtak: Styrets forslag ble godkjent ved enstemmig 

 

D Endring av husordensregler (§13, punkt 1) (Styret i borettslaget og garasjelaget) 

Saksframstilling: 

Styrene fremmer forslag til endring i husordensreglenes § 13- Parkering. Pkt 1.  
Nåværende og gjeldende tekst i pkt 1:  
Registrerte andelseiere og godkjente fremleiere kan leie parkeringsplass. Det kan 
kun leies en parkeringsplass pr, andelsleilighet. 
 
Forslag til vedtak:  

Registrerte andelseiere og godkjente fremleiere kan leie parkeringsplass. Det kan 
kun leies en parkeringsplass pr, andelsleilighet.  
Det er ikke anledning til å leie parkeringsplass av borettslaget og samtidig ha 
eierandel i Fuglemyra Garasjene SA.  
Unntak gis dersom leietaker av parkeringsplassen kan på styrets forlangende 
dokumentere eierforhold av 2 registrerte motorkjøretøyer og at begge plasser 
(garasje og p-plass) er i jevnlig og regelmessig bruk. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble godkjent mot 10 stemmer samt 1 blank. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Marius Marents foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Som styremedlem for 1 år, ble Kirsten Maibritt Christensen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Geir Hansen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Kennet Haghus foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Ragnar E. Sørensen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

 

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  Marius Marents 

Varadelegert Morten Aas 
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Vedtak: Valgt 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Tor Henning Ueland, Vidar Fabian, Tina Fabian 

Vedtak: Valgt 

 

F Som delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentralen ble foreslått: 

Delegert  Marius Marents 

Varadelegert Morten Aas 

Vedtak: Valgt 

 

G Som representant(er) i velferdsutvalget for 1 år, ble foreslått 

 Tina Fabian, Greta Cecilie Ristad, Bente Salamonsen 

Vedtak: Valgt 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:00.  Protokollen signeres av 

 

 

Miguel Antonetti/S/     Miguel Antonetti/S/ 

Møteleder      Referent 

 

 

Ragnhild Haug/S/     Gretha C. Ristad 

Protokollvitne      Protokollvitne 
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Marius Marents   Oppsalstubben 2 A   2016-2018 

Nestleder Morten Aas    Kampheimveien 26 A   2015-2017 

Styremedlem Tor Ansgar Bakken   Vetlandsveien 69 B   2015-2017 

Styremedlem Josefa Martorell   Oppsaltoppen 10 A   2015-2017 

Styremedlem Kirsten Maibritt Christensen  Vetlandsveien 69 B   2016-2018 


