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Protokoll fra generalforsamling i Borettslaget Jacob Aallsgt 29
Møtedato
Møtetidspunkt
Møtested

16. april.2020
17:00
Telefonkonferanse

Tilstede var 9 stemmeberettigede andelseiere
Fra forretningsfører, pr telefon, møtte Anette Cecilie Johnsen

1. Konstituering
A

Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Anette Cecilie Johnsen
Vedtak
Hun ble valgt

B

Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse møteleders opptelling av antall fremmøtte og
fullmakter som bevis for hvilke andelseiere som var tilsted
Vedtak
Godkjent

C

Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen
Som referent ble foreslått Anette Cecilie Johnsen. Til å underskrive
protokollen ble foreslått Caspar Wergeland
Vedtak
De foreslåtte ble valgt

D

Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var kalt inn på, og
erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak
Godkjent

2. Årsberetning for 2019
Vedtak

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent
Enstemmig godkjent

3. Årsregnskap for 2019 sammen med revisjonsberetning og budsjett for 2020
A

Årsregnskap
Vedtak

Borettslagets årsregnskap ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Godkjent

B

Disponering av årets resultat
Årets overskudd ble foreslått benyttet til å dekke tidligere års udekket tap.
Vedtak
Godkjent

C

Revisjonsberetning
Revisjonsberetningen ble referert og foreslått tatt til etterretning.
Vedtak
Godkjent

D

Budsjett for 2020
Budsjettet ble gjennomgått og foreslått tatt til orientering.
Forretningsfører vil kontakte Handelsbanken og undersøke om renten på
borettslagets lån kan nedjusteres
Vedtak
Godkjent

4. Godtgjørelser
A

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 40 000,Vedtak
Godkjent
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5. Valg av tillitsvalgte
A

Som styreleder for 2 år ble foreslått:
Helge Steensen
Vedtak
Han ble valgt

B

Som styremedlem for 2 år ble foreslått:
John Vidar Baarli
Vedtak
Han ble valgt

C

Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:
Lillian van Cuilenborg og Line Egeland
Vedtak
De foreslåtte ble valgt

Etter valgene på generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Helge Steensen
John Vidar Baarli
Britt Unni Næsje
Line Egeland
Lillian van Cuilenborg

for 2 år
for 2 år
1 år igjen
for 1 år
for 1 år

6. Opplesning av protokoll
Protokollen ble referert, og generalforsamlingen hevet kl: 17:32

__________________

__________________

Anette Cecilie Johnsen
Møteleder

Caspar Wergeland
Protokollvitne
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