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REFERAT FRA KRINGSJÅ GRENDELAGS 26. ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING 25. MARS 2010 

 
 
1.  Konstituering 
 
Det var 14 stemmeberettigede til stede, og 5 fullmakter ble fremlagt.  
Innkallelsen med dagsorden ble gjennomgått, og ingen hadde merknader. 
 
Stine Hansen (55b) ble valgt til referent, mens Magne Sandven (45d) og Hans Inge Uttakleiv (39d) 
påtok seg å undertegne protokollen. 
 
2. Årsberetning 
 
Årsberetning med rapporter fra velferds- og dugnadskomiteen ble gjennomgått og godkjent. 
Styret hadde følgende kommentarer utover informasjonen gitt i innkallingen: 
 
Oppussing av Kringsjå Grendelags fellesareal/ Fornyingsprosjektet: Avslag på lånesøknaden i 
høst har foreløpig satt prosjektet på hold. Det jobbes med å få på plass finansiering. 
 
Rotter: Det har i høst og vinter vært et stort rotteproblem i enkelte av rekkene nærmest skogen. Det 
oppfordres til å være nøye med oppbevaring av avfall, og å sørge for å holde det ryddig i hagene og 
andre omgivelser. 
 
 Grendelaget på nett: Styret har kjøpt domenet www.kringsjågrendelag.net/.  
 
Styret ga honnør til godt utført arbeid i velferds- og dugnadskomiteen, i tillegg til å si seg godt fornøyd 
med RenVakts håndtering av vinterens store snømengder. 
 
 
3. Regnskap 
 
Regnskapet ble gjennomgått. Post 6650 Containerleie er ført feil i regnskapet som var vedlagt i 
innkallingen til generalforsamlingen, og overskuddet er dermed redusert til 30 812,23. Budsjettert 
underskudd var på Kr 22 050,00. Nytt regnskap er vedlagt. 
 
5. Valg av styreleder, styre og komitéer 
 
Valgkomiteens forslag ble lest og godkjent. 
 
Styreleder: Anette Lund (45 b)    (gjenvalg, for 1 år) 
Styremedlem: Stine Hansen (55b)    (ny, for 2 år) 
Styremedlem: Kjetil Klunderud (37b)   (2.år) 
Kasserer: Tine Kay (55d)    (2.år) 
 
 
6. Revisor: Kjell Kristiansen (gjenvalg) 
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7. Budsjett 
 
Budsjett for 2010 ble lagt frem med et overskudd på 6 400,00. De største endringene i forhold til 
tidligere budsjett: 
- 6630 Hydroforanlegg fjernes fra budsjettet 
- 6540 Nyanskaffelser økes fra 10 000 til 25 000. 
 
Budsjettet ble godkjent med økning i fellesutgiftene, se punkt 9. 
 
8.  Orientering fra styret 
 

- Fornyingsprosjektet:  
Banken krevde i utgangspunktet 2/3 flertall for å innvilge lån.  
Banken vil nå ikke innvilge lån til prosjektet uansett flertall, og styret får diffuse svar ang. avslaget. 
Styret forsøker å finne reell grunn til avslaget fra ansvarlig i Handelsbanken. Fornyingsprosjektet 
står på hold inntil videre. 

 
Det vurderes om deler av det planlagte prosjektet kan stykkes opp, og at beboerne selv gjør deler 
av arbeidet på dugnad. 

 
- Kontrakt mellom Granly og Kringsjå 
Bakgrunn for ønske om avtale er at Kringsjå ønsker å sikre innflytelse i avgjørelser i fremtiden 
angående tomta vi eier sammen med Granly, hvor Kringsjå eier 50/292 deler. Når kontrakt er 
signert, vil styrene i de to sameiene i fremtiden avgjøre i samråd hva som skal gjøres med tomta. 
Det gjenstår kun noen detaljer i kontraktsteksten, og styret regner med snarlig signering før 
kontrakten skal tinglyses. 
 

9. Innkomne forslag 
 
Fra beboer:  

1. Ønsker oppjustering av garasjene 
- Strøm og ledninger ser ikke sikkert ut, det vil vurderes om det skal leies inn en elektriker til å 

se på ledningsnettet. Forslag til elektriker: Ulf Nervik i UN Elektro (tidligere beboer).  
- Det er mange råtne bord i garasjene, og det bør settes i gang forebyggende tiltak for å 

forlenge garasjenes levetid. Det er opprettet et arbeidsteam som i første omgang skal vurdere 
om det er noe vi kan gjøre selv. Behovet for oppgradering rapporteres av arbeidsteamet til 
styret, som vurderer forslaget. Teamet ledes av Hans Inge Uttakleiv (39d). 

 
2. Ønsker vedlikehold av garasjene 
- Låser/fjærer er den enkelte sitt ansvar. Det ble vedtatt at det gjøres et lite innkjøp av låser og 

fjærer, slik at styret har dette liggende, samt at det utarbeides et kort notat om utskiftning av 
disse som oppbevares av dugnadskomiteen.  
 

Styret presiserte at garasjene ikke er en del av fellesområdene og at beboerne i utgangspunktet er 
ansvarlig for vedlikehold også av disse. 
Dette innebærer også at: 
(§5.7) Andelslagets medlemmer forplikter seg til å holde sin eiendom med garasjeandel forsikret. 
 
 
Fra styret: 

1. Opprette en Vedlikeholdskonto ved å øke fellesutgiftene med kr. 350,- per kvartal, slik at 
den totale felleskostnaden øker fra 1650,- til kr 2000,- pr kvartal. 

- Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vil gjelde fra 3.kvartal 2010. 
 
 
Referent: Stine Hansen (55b)   _______________________________ 
 
Magne Sandven (45d)    _______________________________ 
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Hans Inge Uttakleiv (39d)   _______________________________ 


