Generalforsamling 2017
Søndre Finstad Grendelag rekkehusfeltet
Referat
Årets generalforsamling ble avholdt den 1. mars fra klokken 19:00 til 20:00 på Brit`s
Cafe i Ski.
1. Valg av ordstyrer – Trond Bergmann ble valgt til ordstyrer.
2. Registrering og beslutningsdyktighet – 17 fremmøtte husstander. Det ble i
tillegg godkjent 1 forhåndsstemme. Generalforsamlingen fant seg selv
beslutningsdyktig.
3. Regnskap – Styreleder beskriver ting som ikke fremstår som tilfredsstillende
rundt vår regnskapsfører, som har medført mye merarbeid for ham. Det er
ønskelig å bytte regnskapsfører, til Tom Grøstad eller Leif Otto Listhaug, som
begge har ført regnskap for oss tidligere. Generalforsamlingen godkjenner
dette. Fremlagt regnskap godkjennes slik det fremstår.
4. Budsjett – De fremlagte budsjettforslag gjennomgås. Budsjett 2017 vedtatt
som følge av vedtatt sak 6.3.
5. Årsberetning – Lest opp av ordstyrer. Godkjent.
6. Innkomne saker til behandling
6.1 – Forslag fra styret: endring av vedtektenes §3 og 4. Enstemmig vedtak for
endring av begge. Nye vedtekter med endringene i kursiv følger vedlagt. §3 Styret skal sørge for at lekeplassene årlig kontrolleres av godkjent
kontrollinstans, og sørge for at eventuelle pålegg om utbedringer blir
gjennomført. §4 – Lading av el-bil/hybridbiler i garasjeanlegget er ikke tillatt.
6.2 – Forslag fra styret: Lading av biler i garasjeanleggene. Enstemmig vedtatt.
Det ble nedsatt et utvalg bestående av Kirsten Ungher 44a, Kenneth Larsen
26a, og Per Harald Stenberg 34b. Det kom også frem under behandling av
saken, at det er ønskelig å tydeliggjøre hvilke sanksjonsmuligheter styret har
samt at dette burde fremkomme av vedtektene.
6.3 – Forslag fra styret: Vollene mot Gamle Åsvei. Forslaget ble vedtatt med 17
stemmer for.
7. Valg
Lars Andresen 36a ble gjenvalgt som sekretær.
Silje Fredriksen 48a ble gjenvalgt som styremedlem
Luay Hanna 56a ble gjenvalgt som medlem av Vedlikeholdskomiteen.
Knut Dyregrov 26c overtar som medlem av Valgkomiteen

Oversikt over verv i Søndre Finstad Grendelag rekkehusfeltet etter generalforsamling
2017.
Styret
Styreleder Trond Asbjørn Bergmann 34C trond.bergmann@yahoo.no 90032280
Sekretær

Lars Andresen 36A

Styremedlemmer
Ingun Lie 40B
Silje Fredriksen 48A
Per Harald Stenberg 34B
Vedlikeholdskomiteen
Håkon Sundnes 40C
Lars Strømme 26B
Luay Hanna 56A
Annie Hudson 28B
Valgkomiteen
Tone Valen 42A
Knut Dyregrov 26A

Referatet er også lagt ut på www.sondrefinstadgrendelag.wordpress.com

