PROTOKOLL
FRA ORDI NÆR GEN ERALFORSAMLI NG
FOR KNAUSEN BORETTSLAG
Den 17. august 2O21ble det avholdt ordinær generalforsamling i Knausen Borettslag
på Åssiden lF, Buskerudveien 54

1.

KONSTITUERING

Til stede var

10

andelseiere og ingen med fullmakt, totalt

10

andelseiere var representert.

Elisabeth Fjeld fra Boalliansen Forvaltning ble valgt til møteleder.
Aldis Steinunn Mortensen fra Boalliansen Forvaltning ble valgt til ref erent.
Stine Hansen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Det f remkom ingen bemerkninger

til innkallingen. Dagsorden ble godkjent.

2. ÅnsueurNc FRA STYRET FoR 2o2o
Styrets årsmelding tar 2A2O bIe gjennomgått og tatt til etterretning.

s. ÅnsnrensKAP
Årsregnskapet som viste et overskudd på kr 163 534,- ble enstemmig godkjent.
Resultatet føres mot egenkapitalen.
Revisjonsberetningen ble gjennomgått og tatt til etterretning.

4.

GODGJORELSE TIL STYRET

Styrehonoraret fastsettes til kr. 30.000,- for perioden f ra ordinær generalforsamling i2020 til ordinær
generalforsamling i2021. Styret fordeler selv honoraret blant sine medlemmer.

5.

BUDSJETTFOR2O2l

Styrets forslag til budsjett f or 2021ble gjennomgått og tatt til etterretning.

6.

INNKOM].IENDE FORSLAG

Det var ved fristens utløp ett innkommet forslag
Sak 6.1 Bytte av garasjeplass
Forslag til vedtak; Det utarbeides en ansiennitetsliste for garasjeplass ved salg av andelen. Dersom
beboer som flytter har montert elbil lader eller annet opparbeidet inventar må dette kompenseres
økoncmisk eller etableres i nåværende garasje før byttet.
Saken ble godkjent med 9 stemmer med og 1 mot

tr

s4t

7.

VALG AV I.IEDLET'II'IER TIL STYRET OG VALGKOI-IITEEN

til styret for to år og 2 varamedlemmer for ett år
gjenværende
år men velger å trekker seg fra styret.
lngun Lenæs har et
Det skal velges styreleder, 2 styremedlemmer

Arsmøte behandlet valgkomiteens forslag

o
o
r
.
r
o
o
c

til medlemmer:

styreleder for 2 år

Kim Larsen,

Stine Hansen,
Wenche Jørgensen,
Vebjørn Hjelle,
Bjarne Fritjof Staib,
Asbjørn Engevik,

(gjenvalg)
(qjenvalg)

:il::il::[I l::;å;

(qjenvatg)

styremedlem for 1 år.
styremedlemtor 2 år trekker seg
(gjenværende
styremedlem

1

år)

Finsås,

varamedlem for'l år
Cathrine Christiansen, varamedlem for 1 år.
Siv Elise

Valgkomiteen bestod av 2 medlemmer i 2020 og begge stiller til gjenvalg for ett år:
e Heidi Scott (på valg 2021)
r Egil Haug (på valg 2O2U.

Årsmøte godkjente valgkomiteens forslag, og styret består etter dette av:

r
o
o
r
o

Styrets leder,
Styremedlem,
Styremedlem,
Styremedlem,
Styremedlem,

o
o

Varamedlem,
Varamedlem,

Kim Larsen

(nr.4) (valgt tor 2 årl

Stine Hansen
Wenche Jørgensen
Vebjørn Hjelle
Asbjørn Engevik

(nr.25) (valgt for 2 år)
(nr.22l (valgt tor 2 årl
(nr.2) (valgt for 1 år)
(nr.15) (gjenværende 1 år)

Finsås

(nr.28) (valgt for 1 år)
Cathrine Christiansen (nr.24) (valgt for 1 år)
Siv Elise

Valgkomitå for ett år:
Heidi Scott (nr.26log Egil Haug {nr.l4}

Drammen,

Møteleder

17.

august 2021
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