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Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
Fuglemyra Borettslag  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato:  28.09.2017 
 
Møtetidspunkt: 19:00 
 
Møtested:  Oppsal skole 
 
Til stede:  48 andelseiere, 11 representert ved fullmakt, totalt 59 stemmeberettigede. 
 
Forretningsfører OBOS, ble representert ved Anders Thorud. 
 
Møtet ble åpnet av styreleder 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 Konstituering 
 
A  Valg av møteleder 

 
Som møteleder ble foreslått:    Anders Thorud fra OBOS 
 
Vedtak: Valgt enstemmig 

 
 

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: Godkjent enstemmig 

 
 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
 
Som protokollfører ble foreslått:   Anders Thorud fra OBOS 
 
Som protokollvitne ble foreslått:   Tor Henning Ueland og Birgit Egrin   
 
Vedtak: Valgt enstemmig 

 
 

D Godkjenning av møteinnkallingen 
 
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 
møtet for lovlig satt. 
 
Vedtak: Godkjent enstemmig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 Forslag 
 

A Bygging av sykkel/barnevogns boder i borettslaget. (vedtas med kvalifisert flertall) 
 

Styret ber om å få fullmakt til å bygge inntil 10 sykkel/barnevogns boder i borettslaget iht 
vedlagte plan.  
 
Benkeforslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å bygge inntil 11 
sykkel/barnevogns boder iht. plan fremlagt på ekstraordinær generalforsamling 28.09.17. 
Pristak kr. 2 200 000,-. Styret får fullmakt til å plassere bodene så hensiktsmessig som 
mulig, men med vedlagte plan som utgangspunkt.   
 

 
Vedtak: Benkeforslag vedtatt med overveldende flertall, men 7 stemmer mot.  

 

 

B Oppsalstubben 3 (butikk/legekontor bygget) (vedtas med alminnelig flertall) 
 

Styret ønsker ikke svalganger over Borettslagets eiendom, fyrhuset i  
Kampheimveien 30.  
 
Styrets forslag til vedtak: Generalforsamling ønsker ikke å tillate at Tellus Eiendom AS 
benytter luftrommet over fyrhuset i Kampheimveien  30 til å bygge svalganger til sitt 
påbygg i Oppsalstubben 3. Styret bes avslutte samtalene ang. avtale om dette. 

 
 
 

Vedtak: Styrets forslag vedtatt enstemmig.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtet ble hevet kl. 20:00 .  Protokollen signeres av 
 
 
 
Anders Thorud /s/    Tor Henning Ueland /s/   Birgit Egrin /s/ 
       
Møteleder/ Protokollfører  Protokollvitne    Protokollvitne 
 


