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innkalling til kringsjå grendelags 
26. ordinære generalforsamling

torsdag 25. mars 2010, dagbo kl 19

Dagsorden:

1. Konstituering

2. Årsberetning

3. Regnskap 2009

4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret

5. Valg av styreleder, styre og komitéer

6.  Valg av revisor

7. Budsjett 2010

8. Orientering fra Styret om 

	 •	Fornyingsprosjektet

	 •	Kontrakt	mellom	Granly	og	Kringsjå

9. Innkomne forslag:

	 Fra	Ann-Marén	Håve;	Om	garasjene

	 Fra	Styret;	Vedlikeholdskonto,	økning	i	fellesutgifter

FULLMAKT

.............................................................har med dette fullmakt til å representere 
meg/oss på Kringsjå Grendelags 26. ordinære generalforsamling 25.mars 2010.

Navn:...................................................................Adresse:......................................

Underskrift:..............................................................................................................

FULLMAKT KAn gis DersoM en seLv iKKe KAn DeLTA. en hUssTAnD KAn MAKsiMALT MøTe MeD 1 FULLMAKT.

Kringsjå Grendelag
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årsberetning 2009 for kringsjå grendelag

styret og komitéer har i 2009 bestått av:

styret:
Anette	Lund	 45b		–	styreleder
Tine	Kay	 55d		–	kasserer
Kjetil	Klunderud	 37b	–	styremedlem
Karl	Rikard	Nygaard	 51c	 –	styremedlem

velferdskomité:
Mette	Trobe	 47d	–	leder 
Henriette	Sandven	 45d
Aina	Vigdal	 51a
Caroline Veidahl 49c

Dugnadskomité:
Magne Sandven  45d - leder
Trond Jansen  45b
Samuel Vigdal  43b
Øystein	Hågbo		 55c

valgkomité:
Elisabeth	Fjærvoll	 	 49d 
Ellen Rolsdorph Ringnes 55e

revisor:
Kjell Kristiansen

Styret har hatt en del saker å jobbe med i året 
som	har	gått,	og	det	er	avholdt	i	alt	9	styremøter.

Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets 
medlemmer	m/følge	i	begynnelsen	av	februar.

De viKTigsTe sAKene:

oppussing av Kringsjå grendelags fellesareal/
Fornyingsprosjektet
Dette prosjektet har vært en utfordring å få gjennom-
ført!	Under	avstemning	på	Generalforsamlingen	i	fjor,	
fikk forslaget om låneopptak for å finansiere prosjektet 
et	knapt	flertall.	Prosjektet	ble	derfor	videreført	med	
først	et	avklaringsmøte	med	landskapsarkitekt	før	vi	
hadde	møte	med	banken	for	å	få	et	lånetilsagn.	Etter	
møtet	med	banken	skulle	det	bare	gjenstå	et	par	ekstra	
kopier	av	vedlegg	(firmaattest)	før	lånet	var	i	boks.	

Rett etter sommerferien hadde fornyingskomitéen og 
styret	et	møte	med	landskapsarkitekt	og	den	valgte	
entreprenør	med	det	beste	anbudet.	Dette	anbudet	
lå ca. kr 115 000,- under det forrige anbudet vi hadde 
fått.	Møtet	ble	avsluttet	med	en	grundig	befaring	på	
feltet, og det ble dermed også avdekket noen flere 
detaljer som burde utbedres. Vi fikk kort tid etter et 
tilleggsbudsjett	fra	entreprenøren.	Dette	tillegget	var	
innenfor rammen vi etter avstemning i General-
forsamlingen hadde beregnet lånesummen til.

Etter	møte	med	entreprenøren	fikk	vi	det	endelige	
kontraktstilbudet. Vi avventet bare siste papirer fra 
banken	før	vi	ville	signere.

Stor var vår overraskelse da vi i oktober fikk formelt 
avslag	på	vår	lånesøknad	med	begrunnelse	i	at	ved-
taket hadde for knapt flertall, og at de krevde 2/3 
flertall	av	oppmøtte	på	Generalforsamlingen.

Dette svaret satte oss tilbake til start, og gjorde oss 
også veldig frustrerte, særlig fordi vi hadde hatt mye 
korrespondanse	med	banken	før	avstemmingen	(de	
hadde tidlig fått oversendt våre vedtekter, samt senere 
vedtaket fra Generalforsamlingen), men dette vilkåret 
ble aldri formidlet oss. 

Vi tok igjen kontakt med banken nå i vinter, for å 
avklare hvilke betingelser som må foreligge for å få lån. 
Vi har de siste dagene fått beskjed om at banken IKKE 
vil låne oss penger likevel, med litt uklar begrunnelse 
som	vi	prøver	å	finne	ut	av.	Resultatet	er	uansett	at	vi	
står uten finansiering av prosjektet pt, og kan derfor 
ikke gå videre med dette nå, i den form det var tenkt.

Styret har også vært i kontakt med andre banker for 
evt.	finansiering,	men	uten	hell	foreløpig. 
 
Se vedlagt forslag fra styret om videre tanker rundt 
fornying og vedlikehold i grendelaget.

Kringsjå Grendelag
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nye vedtekter eller organisasjonsendring
I forbindelse med fornyingsprosjektet og ved kontakt 
med banker har vi stadig opplevd at våre vedtekter  
oppleves	uklare.	Det	blir	særlig	stilt	spørsmål	ved	
vår organisasjonsform, og det virker som de ulike  
instansene har problemer med å kategorisere oss.  
Vi	har	også	forsøkt	å	justere	opplysningen	om	 
Grendelaget	i	Brønnøysundsregisteret,	og	ser	at	også	
her	er	det	uklart	i	hvilken	kategori	vi	hører	under.

Styret vedtok å avslutte medlemskapet i Norges 
Velforening, fordi vi ikke har opplevd dette medlem-
skapet som særlig fruktbart, f.eks blir ikke mail besvart, 
nøkkelpersonendring	ikke	registert	o.l.	Styret	vedtok	i	
stedet	å	melde	Grendelaget	inn	i	Huseierens	Landsfor-
bund, under kategori sameie/ borettslag, og håper at 
deres juridiske avdeling kan være mer til nytte for en 
grundig gjennomgang av våre vedtekter, og at de kan 
gi	oss	gode	råd	for	evt.	justering	av	disse.	Dette	ønsker	
Styret å jobbe mer med i året som kommer.

Canal Digital
Oppgradering av kabelanlegget på feltet ble  
gjennomført	og	ferdigstilt	i	juni	09.	Dette	førte	til	 
betydelig bedre tv-signaler, samt at alle beboere nå har 
bredbånd. Det er fortsatt noen beboere som ikke har 
installert	HD-PVR-dekoderen,	og	selv	om	det	ikke	er	
noen tidsfrist på dette, anbefaler Styret at de  
gjenstående boligene får gjort dette.

vedlikehold og dugnad
Styret har ikke brukt mye penger på vedlikehold eller 
nyanskaffelser	i	år.	Mye	av	grunnen	er	at	noen	ønsker/
planer ble lagt inn under fornyingsprosjektet, og har 
dermed blitt holdt igjen sammen med dette.
Men dugnader er avholdt, og alle med svært godt 
oppmøte.	Styret	er	også	svært	glade	for	å	se	at	de	aller	
fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler 
den frivillige dugnadsavgiften vi vedtok i fjor.
Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning.

Felles tomt med granly Boligsameie
Etter mange år med dette punktet på agendaen, er 
Styret	fornøyde	over	å	kunne	komme	et	langt	steg	
videre. Vi har hatt kontakt med personen i Granly som 
har	oppgaven	som	tilsynsfører	for	denne	tomten.	
Tilsynsføreren	har	sendt	oss	forslag	til	kontrakt	om	
eierforhold til tomten, og med små justeringer fra 
Kringsjås side, håper vi at denne kontrakten innen kort 
tid kan signeres av styrelederene i henholdsvis Granly 
og	Kringsjå,	før	kontrakten	skal	tinglyses.	Kort	fortalt	

går kontrakten ut på at vårt grendelag har et formelt 
eierskap	til	tomten,	og	at	vi	skal	innflytelse	vedrørende	
evt. bruksendringer for denne tomten, det være seg 
f.eks. salg til boligformål eller annet.

snøbrøyting og plenklipping
Vår	avtalepartner	på	dette	området	gjør	en	god	jobb.	
Styret opplever at de kommer hurtig, særlig nå i vinter, 
og	at	de	utfører	avtalte	plikter	svært	tilfredstillende.

Arrangementer
Det	har	også	i	år	vært	godt	besøkte	sosiale	arrange-
menter. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning.

Dagbo
Etter	en	lang	høst	med	stengt	basseng	grunnet	
oppussing,	er	nå	besøket	godt	i	gang	igjen.	Vi	er	
mange som benytter oss av tilbudet, og dette er også 
bra	for	det	sosiale	miljøet	her	vi	bor!

rotter
Rekkene nærmest skogkanten ved Dagbo har vært 
mest	plaget	av	disse	uønskede	gjestene.	Både	jord-
rotter	og	brunrotter	har	vært	hyppig	sett	-	og	hørt.	Det	
oppfordres	til	å	være	nøye	med	oppbevaring	av	avfall,	
og at hager og andre omgivelser holdes ryddig slik at 
rottene ikke finner seg gjemmesteder å trives i.

grendelaget på nett
Styret	har	kjøpt	domenet	www.kringsjågrendelag.net
Her	vil	vi	legge	ut	generell	info	om	grendelaget,	
vedtekter, badevaktlister m.m. Siden er organisert som 
en	blogg	–	innspill	og	kommentarer	mottas	med	takk!

ProsjeKTer PLAnLAgT UTFørT i 2010:

•	 Merking	av	parkeringsplasser. Ble vedtatt på 
Generalforsamlingen i fjor og priset sammen med 
fornyingsprosjektet. Det har derfor stått på hold til nå.

•	 Asfaltering	og	ferdiggjøring	av	området	ved	
lekeplassen. Ble også satt på vent pga fornyings-
prosjektet. Dette har kommunen lovet å bistå med.

•	 Tilfluktsrommet.
	 Fortsette	å	jobbe	med	å	få	ned	strømkostnader	for		
 dette området.

•	 vedtekter.
	 Ha	dialog	med	Huseiernes	Landsforbund	om	
	 vedtektene	våre,	og	vurdere	om	disse	bør	justeres.

•	 Tinglyse kontrakt om felles tomt med granly.

Kringsjå Grendelag
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Kringsjå Grendelag
regnsKAP 2009 pr 31.12.09

RESULTATREGNSKAP regnskap 
31.12.09

Budsjett 2009

Konto

3000 Andel	fellesutgifter 273,600.00 (273,600.00)

3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 4,725.00 (500.00)

Sum inntekter 278,325.00 (274,100.00)

5330 Administrasjon 13,150.01 14,000.00

5900 Gaver 1,125.00 2,000.00

5990 Møteutgifter/dugnad 712.50 2,500.00

6350 Strøm	garasjer 18,349.10 12,000.00

6360 Strøm	velferdsrom 8,982.90 13,000.00

6370 Kabel-TV 120,085.00 130,600.00

6540 Nyanskaffelser 0.00 10,000.00

6600 Vedlikehold 14,708.03 45,000.00

6610 Vedlikehold velferdsrom 0.00 5,000.00

6620 Oppgradering uteområde 7,438.00

6630 Hydroforanlegg 0.00 10,000.00

6640 Plenklipping/snøbrøyting/sand 38,657.00 37,000.00

6650 Containerleie 22 448,00 13,000.00

6700 Revisjonshonorar 4,800.00 6,000.00

6750 Juridisk honorar 0.00 2,500.00

6800 Kontorrekvisita 0.00 500.00

6820 Blanketter fellesutgifter 260.50

7500 Forsikringspremie/kontingent	NVL 853.00 850.00

7790 Diverse kostnader 950.00 1,000.00

7800 Dagbo (1,980.00)

8040 Renteinntekter fra bank (3,139.27) (2,500.00)

8170 Bankgebyrer 113.00 500.00

8173 Finanskostnader 0.00

Sum kostnader 237,356.27 302,950.00

OVERSKUDD (UNDERSKUDD) 30 812,23 (28,850.00)

BALANSE

Eiendeler

1500 Kundefordringer 3,300.00

1900 Kasse 229.70

1920 Bank 1612.07.70326 (brukskto.) 218,244.70

1930 Bank 1612.62.00475 (andelsbevis) 26,200.86

1935 Bank 1644.12.84059 (kloakkto.) 122,647.62

Sum eiendeler 370,622.88

Gjeld og egenkapital

2000 Egenkapital 304,169.04

2100 Årets resultat 30,812.23

2960 Forskuddsbetalte	fellesutgifter 29,700.00

2970 Annen	kortsiktig	gjeld 5,941.61

Sum gjeld og egenkapital 370,622.88



av 105Kringsjå Grendelag, Postboks 636, 1401 Ski. Konto: 1612.07.70326.   Skogveien 33 - 55, 1406 Ski

Kringsjå Grendelag
ForsLAg TiL BUDsjeTT For 2010

RESULTATREGNSKAP Budsjett 2010
Konto

3000 Andel	fellesutgifter 316,800.00

3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad 1,000.00

Sum inntekter 317,800.00

5330 Administrasjon 14,000.00

5900 Gaver 2,000.00

5990 Møteutgifter/dugnad 1,500.00

6350 Strøm	garasjer 12,000.00

6360 Strøm	velferdsrom 15,000.00

6370 Kabel-TV 130,600.00

6540 Nyanskaffelser 25,000.00

6600 Vedlikehold 50,000.00

6620 Oppgradering uteområde

6640 Plenklipping/snøbrøyting/sand 40,000.00

6650 Containerleie 13,000.00

6700 Revisjonshonorar 5,000.00

6750 Juridisk honorar 2,500.00

6800 Kontorrekvisita 500.00

6820 Blanketter fellesutgifter

7500 Kontigent	Huseiernes	Landsforbund 1,300.00

7790 Diverse kostnader 1,000.00

7800 Dagbo

8040 Renteinntekter (2,500.00)

8170 Bankgebyrer 500.00

8173 Finanskostnader

Sum kostnader 311,400.00

OVERSKUDD (UNDERSKUDD) 6,400.00
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Kringsjå Grendelag

innsTiLLing FrA vALgKoMiTéen 2010

styret:
Styreleder:		 Anette	Lund	45B		 (gjenvalg	1	år)
Styremedlem:		 Stine	Hansen	55B	 (ny,	for	2	år)
Styremedlem:  Kjetil Klunderud 37B (2. år)
Kasserer:  Tine Kay 55D (2. år)

velferdskomite:
Leder:		 Mette	Trobe	47D
  Caroline Veidahl 49C
	 	 Aina	Vigdal	43B
	 	 Henriette	Sandven	45D

Dugnadskomite:
Leder:		 Magne	Sandven	45D
  Trond Jansen 45B
  Samuel Vigdal 43B
	 	 Øystein	Hågbo	55C

valgkomite:
	 	 Marit	Hågbo	55C	 (ny)
	 	 Ave	Tooming-Klunderud	37B	 (ny)

revisor:
  Kjell Kristiansen 
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Velferdskomitèens aktiviteter 2009 
 
Komitèen har i år bestått av  Caroline Veidahl, Henriette Sandven, Aina Vigdal og 
Mette Trobe. 
 

17. mai-grilling: 
Vi samlet oss ute på lekeplassen for en hyggelig felles-grilling 
på ettermiddagen. 
 
St. Hansfeiring: Også denne dagen var det mange som ønsket 
å grille sammen med gode naboer! 

 
 
 
Sommerfest/Krokketturnering, lørdag 29. august: 
En flott høstdag, salg av vafler, kaker, saft og kaffe. 
Krokketturneringen er blitt en tradisjon, og mange små 
og store spillere stilte også i år opp. 
Årets vinnerne ble Sander Onsvaag og Mangne Sandven 
som får beholde hver sin vandrepokal til neste års turnering! 
Loddsalg og grilling hører også med. 
Takk til alle som deltok! 
 
 

Julegrantenning tirsdag 1. desember: 
Så var det desember og på tide å tenne julegrana i Kringsjå 
grendelag! I år greide vi dessverre ikke å sammle nok 
musikanter, men med julemusikk på CD-spiller ble det både 
sang og stemning! Også  denne gangen gikk det med en 
mengde pepperkaker, gløgg og litt solbærtoddy. 

 
 
 
 
                            Juletrefest onsdag 8. januar: 
Ca 40 barn og voksne samlet seg til den tradisjonelle 
juletrefest på Dagbo. Pølser, boller, brus, og selvfølgelig, 
rester fra julens deilige kaker. 
Det ble konkurert i Kins lek, ringspill, sanglek og Quiz. 
Også var det tid for juletregang rundt nyinnkjøpt juletre! 
Julenissen hadde også i år godteposer til alle barna! 

 

 

 

 

Kringsjå Grendelag
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Kringsjå Grendelag

ÅrsBereTning DUgnADsKoMiTeen 2009

Dugnadskomiteen	har	i	2009	bestått	av	følgende	medlemmer:
 Samuel Vigdal 41B
 Trond Jansen 45B
	 Øystein	Hågbo	55C
 Magne V. Sandven 45D (leder)

I tillegg til de vanlige dugnadene, ble det arrangert en ekstraordinær måkedugnad av 
garasjetakene i mars. 
Det	ble	i	år	som	tidligere	år	ført	oppmøtelister	for	vår-	og	høstdugnadene.	
Som	nytt	av	året	ble	det	også	sendt	ut	fakturaer	til	de	som	ikke	stod	oppført	på	listene.	
Oppmøtelistene	viser	at	det	på	vår-	og	høstdugnaden	møtte	opp	henholdsvis	37	og	31	husstander.	
Til	sammenligning	var	oppmøtet	ifjor	23	og	13	husstander.

ekstraordinær måkedugnad 7. mars
Dugnaden	ble	varslet	relativt	kort	tid	i	forveien,	men	det	var	allikevel	godt	oppmøte.	
Vi	fikk	fjernet	all	snøen	fra	takene	og	det	feiret	vi	med	kaker	og	varm	og	kald	drikke.

vårdugnad 28. og 29. april
Vårdugnaden	ble	avholdt	på	tradisjonelt	vis,	med	raking	av	fellesarealer,	plukking	av	søppel,	feiing	av	
garasjetak	og	rydding	i	skogkanten.	Noen	gjerder	som	var	blitt	ødelagt	i	løpet	av	vinteren	ble	fjernet	
og tornehekkene i gangveiene ble klippet.
Det	ble	som	vanlig	leid	inn	to	containere	fra	Follo	Truckutleie,	en	på	35	kubikk	og	en	på	10	kubikk,	
den	største	til	skrot	og	den	minste	til	hageavfall.	Containerne	ble	først	satt	ut	på	tidlig	ettermiddag	
første	dugnadsdag,	og	det	førte	til	at	det	var	en	del	plass	i	containerne	når	selve	dugnaden	begynte.	
De	ble	imidlertid	godt	fylt	opp	i	løpet	av	dugnaden.	
Det	var	fint	vær	og	veldig	godt	oppmøte.	Dugnaden	ble	avsluttet	med	kaker	og	drikke	til	store	og	
små på lekeplassen.

høstdugnad 24. og 25. oktober
I tillegg til de vanlige oppgavene som raking og rydding av fellesarealer ble det fjernet gjerder og 
stolper utenfor nr. 55 og rundt hele den gamle lekeplassen. Busker, trær og det gamle huskestativet 
ble også fjernet derfra.
I motsetning til tidligere år, ble det ikke leid fliskutter denne gangen. Det ble istedenfor leid inn to 10 
kubikk containere og en traktor. Traktoren ble brukt til å rydde vekk og fjerne en del av hageavfallet 
som hadde hopet seg opp i skogkanten. Den ene av containerne ble brukt til dette hageavfallet og i 
den andre ble gjerdene kastet.
Vi	kan	ikke	skryte	av	bra	dugnadsvær	disse	dagene,	men	mange	møtte	likevel	opp.	
Etter endt dugnad ble det en trivelig (dog noe våt) samling på lekeplassen hvor vi som vanlig 
spiste kaker og drakk kaffe.
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Kringsjå Grendelag

innKoMMeT ForsLAg FrA Ann-MArén hÅve:
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Kringsjå Grendelag

ForsLAg FrA sTYreT:

opprette en vedlikeholdskonto ved å øke fellesutgifter med kr 350,- pr kvartal, 
slik at den totale felleskostnaden blir kr 2000,- pr kvartal.

Vi viser til de utfordringene vi har hatt med å få på plass finansiering til det lenge 
planlagte fornyingsprosjektet i Grendelaget. 

Vi	vil	neppe	klare	å	gjennomføre	et	større	vedlikeholdsløft	med	de	midlene	vi	har	til	
rådighet i dag. Området vårt er over 40 år nå, og vi antar at det i nærmeste fremtid 
nettopp	vil	bli	et	behov	for	dette,	enten	det	blir	å	gjennomføre	deler	av	fornyings-
prosjektet,	pusse	opp	garasjer	eller	andre	litt	større	prosjekter.
 
Hvis	vi	ikke	klarer	å	få	lån,	må	vi	spare	opp	penger	i	forkant.	

Vi har allerede en sparekonto for evt. fremtidige kloakkutgifter, 
og	vi	ønsker	å	opprette	tilsvarende	for	vedlikehold	og	fornying.

Med	en	økning	på	kr	350,-	pr	kvartal	øremerket	dette,	vil	dette	gi	en	sum	på	kr	67200,-	
i	løpet	av	et	år,	som	enten	kan	stå	videre	til	året	etter,	eller	brukes	til	nødvendige	tiltak	i	
løpet	av	året.

Dersom vi likevel skulle klare å få et lån i forbindelse med oppussing (- som uansett 
må	vedtas	i	en	Generalforsamling)	kan	den	kvartalsvise	økning	i	fellesutgifter	brukes	til	
fremtidig nedbetaling av dette.

Styret	ønsker	at	det	stemmes	over	dette.


