
 
 
Til andelseierne i Knausen Borettslag 
 
 
Velkommen til generalforsamling, mandag 1. april 2019 kl. 18.00 på 
Åssiden IF, Buskerudveien 54 i Drammen 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsmelding og regnskap for 2018. 
Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget 
ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å 
delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Knausen Borettslag 
det kommende året. 
 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen? 
 

• Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med 
forslags-, tale- og stemmerett. 

• Det er kun en stemme per andel. 

• Andelseiernes ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
andelseierens husstand har rett til å være til stedet og å uttale seg. 

• Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har 
også rett til å være til stedet i generalforsamlingen og til å uttale seg. 

• En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. 
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen 
tillater det. 

• En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for 
men enn en andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de 
ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. 

 
 

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 
  



INNKALLING TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I KNAUSEN BORETTSLAG  
 

Dato: 01.04 2019 kl. 18:00  
Sted: Åssiden IF, Buskerudveien 54, Drammen 

 
 

 

DAGSORDEN 
 

1)  KONSTITUERING 

- Valg av møteleder 
- Status for fremmøte 
- Valg av protokollfører 
- Valg av minst en andelseier til å undertegne protokollen (sammen med møteleder) 
- Godkjenning av innkalling 

 

2)  ÅRSMELDING FRA STYRET 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2018 ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 

3)  ÅRSREGNSKAP 

Forslag til vedtak: Årsregnskapet som viser et overskudd på kr 403.709,- godkjennes. 
 Resultatet føres i sin helhet til egenkapital. 

 

4)  GODTGJØRELSE TIL STYRET  

Forslag til vedtak: Styrehonoraret fastsettes til kr 25.000,- for perioden fra ordinær generalforsamling 
i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019. Styret fordeler selv honoraret blant 
sine medlemmer. 

 

5)  BUDSJETT  

Budsjettet skal gjennomgås i de borettslag som har dette i sine vedtekter.  
 

 

6)  INNKOMNE FORSLAG  

Det var ved fristens utløp ingen innkomne forslag. 
 

7)  VALG  AV STYRE SAMT MEDLEMMER TIL VALGKOMITEÈN 

Det skal velges styreleder og 2 medlemmer til styret for to år, 2 varamedlemmer for 1 år og 2 
medlemmer til valgkomiteen for 1 år. Se innstilling fra valgkomiteen. 

 
 

Med vennlig hilsen for styret 
 

Drammen 17. mars 2019 
 

Kim Erik Larsen 
Styreleder  

 
Vedlegg til innkallingen: 

 

- Styrets årsmelding 
- Forslag til årsregnskap for 2018 og budsjett 2019 
- Revisjonsberetning 
- Valgkomiteens innstilling (dersom denne foreligger) 
- Innkomne forslag (dersom dette foreligger) 
- Navneseddel og fullmaktsskjema

 
 
 

 
 
 



ÅRSMELDING 2018 FOR 
KNAUSEN BORETTSLAG 

 
 

1. VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET 
Borettslaget består av 22 boliger, fordelt på 11 bygninger.  
Knausen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org.nr 953 534 886, og ligger 
i Drammen kommune.  Eiendommen har gårds- og bruksnummer: 116/1738. 
 
Borettslagets formål er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og drive 
virksomhet som står i sammenheng med dette. 

 
2. STYRET OG TILLITSVALGTE 
Siden forrige valg har borettslagets tillitsvalgte vært:  
 
STYRE: 
 
Verv  Navn    Valgt  Ant år 

Styreleder Kim Erik Larsen   2017  2 

Styremedlem Ingun Lenæs   2017  2 

Styremedlem Johanne Urkedal Koppen 2018  2 

Styremedlem Knut Magnus M. Haukeland 2018  1 

Styremedlem Nina Nystuen Klausen  2018  2 

Varamedlem Runi Haug   2018  1 

Varamedlem Wenche Jørgensen  2018  1 

 
Varamedlemmene har deltatt på styres møter på lik linje med andre styremedlemmer ved forfall. 
 
Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte 
samt ved nyansettelser. 
 

 
VALGKOMITE: 
Erik Krogh-Lorentzen og Egil Haug har fungert som valgkomité i perioden. 
Valgkomiteens oppgave har vært å finne én egnet kandidat til hvert av de verv som er på valg 
inneværende år. 

 
3. STYRETS ARBEID 
Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 5 styremøter, hvor 25 saker har vært 
behandlet og protokollert. 
 
SAKER SOM HAR VÆRT- OG ER UNDER ARBEID:  
Styret er av den oppfatning at det utførte løpende og periodiske vedlikeholdet er tilstrekkelig for å 
opprettholde den bokførte verdien på bygningsmassen. 
 
 

4.ARBEIDSMILJØ 
Borettslaget har ingen ansatte. 
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke 
forekommet ulykker eller langvarig sykefravær i foregående år. 

 
5. HELSE MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid krever at styret i borettslaget plikter å sørge 
for systematisk oppfølging av de krav fastsatt i lovgivningen. 
 
Borettslaget har gjennomført en del forebyggende arbeid på dette området og styret har systematisert 
dette HMS-arbeidet slik at internkontrollforskriftens krav ivaretas. 
 



I året som er gått er det utført både lovpålagte og ikke lovpålagte kontroller på disse risikoområdene i 
borettslaget: 
 

• Årlig takkontroll 

• Service og vedlikehold av heiser ingen Heiser 

• Thermofotografering i tavlerom   Ingen Tavlerom 

• Service brannvarslingsanlegg Nye røykvarsler i alle 22 boliger 

• Egenkontroll brannsikkerhet og brannvern Rekkehuset 

• Kontroll og utbedring av røyk luker i trapperom Rekkehuset 

• Vernerunde 

• Egenkontroll av lekeplass (det skal utbedres, mangler gummibelegg) 

 
 
Brannforebyggende tiltak 
Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst en godkjent 
røykvarsler/detektor i hver etasje, samt manuelt slukkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. 
Det er borettslagets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for 
tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.  
 
 

 
6. BORETTSLAGETS FORSIKRING 
Borettslagets bygningsmasse er fullverdiforsikret med bygningskasko i Gjensidige forsikring. 
Forsikringen omfatter blant annet bygningsmessig tilleggsinnredning, fellesinventar, ulykkesforsikring 
ved dugnader organisert av borettslaget, styreansvar, rettshjelp og naturskade jfr. Lov om naturskade.  
 
Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre hos den enkelte andelseier.  
 
Hvis borettslagets forsikring skal benyttes må andelseier straks ta kontakt med styret.  
 

 
7. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON  
Forretningsførselen for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av NBBO, og borettslagets revisor 
har vært BDO AS. 
 
Når det gjelder honorar til ovennevnte vises det til resultatregnskapet. 
 
 

 
8. BORETTSLAGETS ØKONOMI 
 
RESULTAT 2018: 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og at dette er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet. 
 
Borettslagets resultat ble et overskudd på kr 403.709,-. Styret foreslår at overskuddet overføres til 
egenkapital. 
 
Resultatet inneholder ikke avdrag på lån, som er bokført direkte i balansen med kr 195.679,-. 
Informasjon om lån og avdrag fremkommer i note 14. 
 
 
DISPONIBLE MIDLER: 
For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt 
arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan blant annet brukes til å vurdere om det er 
nødvendig å endre nivået på felleskostnadene som kreves inn, behov for å ta opp lån, eller mulighet 
for å nedbetale på eksisterende lån. Disponible midler beregnes som omløpsmidler fratrukket 
kortsiktig gjeld. Litt forenklet kan man si at man kontrollerer at innestående midler på bankkontiene er 
større enn gjelden man har til leverandørene sine. Tallet bør derfor være positivt. 
 
 



Disponible midler for borettslaget utgjør W 454.116,- per 31.12.18.

BUDSJETT:
Budsjettet for 2019 er behandlet og vedtatt av styret.

Felleskostnadene er økt med kr 200,- per måned tra 1.1.2019.

For øvrig vises det til budsjettkolonnen i resultatoppstillingen.

Drammen den 17.03.2019

I styret for Knausen Borettslag

[,Lerr o s
lngun Lenæs

,{a.rr,-,^* tru**-^ lfiullw$'
Johanne Urkedal Koppen Nina Nystuen Klausen

Knut Magnus M.
Haukeland

)

.im Erik Larsen (styreleder)



























Her er forslag til kandidater til det kommende styret i Knausen. 

Kandidatene er forespurt og takket ja til og stille. 

 

Formann for 2 år: 

• Kim Erik Larsen 

 

Styremedlemmer for 2 år: 

• Stine Hansen (nr 25) 

• Wenche Jørgensen (nr 18) 

 

Varamedlemmer for 1 år: 

• Kay Roger Gullikstad (nr 17) 

• Maksim Lukascuk (nr 8) 

 

Valgkomité for 1 år: 

• Egil Haug (nr 14) 

• Erik Krogh-Lorentzen (nr 6) 

 

 

Mvh 

Erik Krogh-Lorentzen og Egil Haug 

Valgkomiteen 



 
 
 
 
 
 

 

NAVNESEDDEL 
 
 
Skriv andelseierens navn, adresse og leilighetens nummer på denne navneseddelen og 
lever ved inngang til møtelokalet. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER. 
 
 
 
NAVN: _______________________________________________________________ 
 
 
ADRESSE: ____________________________________________________________ 
 
 
LEILIGHETENS NUMMER: ___________________ 
 
Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen kan du møte med fullmektig. Ønsker 
du å benytte denne retten bes fullmakten nedenfor benyttes. 
 
 
Klipp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

FULLMAKT 
 
 
 
Undertegnede gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme i ordinær generalforsamling 
i borettslaget Knausen den 01.04.2019. 
 
 
___________________________________________________ 
(Navn på fullmektig) 
 
 
………………., den ………….. 2019 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Leilighetsnummer og navn på andelseier) 
 
 
 
___________________________________________________ 
(Gjentas med blokkbokstaver) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
STEMMESEDDEL 1 - SAK 1 
 
 
Klipp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
STEMMESEDDEL 2 – SAK 2 
 
 
Klipp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
STEMMESEDDEL 3 – SAK 3 
 
 
Klipp  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


