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KRINGSJÅ GRENDELAGS 
35. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

Tirsdag 2. april, kl 1930 
NB! i USBL sine lokaler (Idrettsveien 9) 

 
 

1. Åpning og konstituering 
a. Valg av møteleder 
b. Valg av referent 
c. Valg av et medlem til underskriving av protokollen 
d. Registrering av fremmøtte 
2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 
3. Regnskap 2018 
4. Budsjett 2019 
5. Valg av styreleder, styre og komiteer. 
6. Valg av regnskapsfører/revisor  
7. Vedta styrehonorar. 
8. Fastsettelse av fellesutgifter 2019. 
9. Mulighet for EL-billading i alle garasjer 
10.   Innkomne forslag 
 

 
FULLMAKT  
 
 
....................................................... har med dette fullmakt til å representere meg/oss på 
Kringsjå Grendelags 35.ordinære årsmøte 2.april 2019  
 
 
Navn: ..............................................................    Adresse: ................................................. 
 
 
Underskrift: ................................................................................................................ ....... 
 
FULLMAKT KAN GIS DERSOM EN SELV IKKE KAN DELTA. EN HUSSTAND KAN MAKSIMALT 
MØTE MED 1 FULLMAKT 
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1. Åpning og konstituering 

a. Valg av møteleder  
b. Valg av referent 
c. Valg av et medlem til underskriving av protokollen 
d. Registrering av fremmøtte 
 
 

2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 
 

 

Styrets arbeid for 2018 
 
Styret har siden sist årsmøte bestått av Øivind Kopperud (styrets leder), Geir 
Trobe (kasserer og nestleder), Ellen Rolsdorph Ringnes , Ulf Harridsleff og 
Cathrine Jonson (vara).  
 
Ulf Harridsleff går dessverre ut av styret etter endt periode. Ulf har gjort en solid 
innsats i året som ligger bak og vi håper Ulf har muligheten til å komme tilbake for 
en ny periode om ikke så lenge.  
 
Det har vært gjennomført 7 styremøter i siste periode.  
 
Ved å få valgt inn et varamedlem som vi fikk gjort i fjor er styret blitt mer robust.  
 
Styret har arbeidet med en rekke forefallende oppgaver i året som har gått. Dette 
har inkludert å følge opp Ren Vakt, Anticimex (som kontrollerer skadedyr på 
området), følge opp internett og kabelleverandør (Telenor)  mm. 
 
Det viktigste fire viktigste sakene for oss har vært implementering av nye 
søppelløsninger , gjøre forberedende arbeid slik at alle har mulighet til å lade i 
garasjene , begynne forberedende arbeid med status på rør i tillegg til å legge 
opp en langtidsplan for økonomien.  
 
 
Søppelløsningene  
 
Arbeidet med nye søppelløsninger gikk forholdsvis greit. På grunn av blant annet 
store snømengder i fjor ble arbeidet et par uker forsinket. Vi mener at den 
løsningen vi har fått er en god løsning som dekker våre behov. Det har kommet 
noen tilbakemeldinger på lukt i sommer. Dette har styret sett på og snakket med 
leverandør om. Leverandør har sagt at fjorårets sommer med veldig varmt vær i 
store perioder uansett vil gi noe lukt, men at det derfor er enda viktigere å minne 
beboerne på at de må knyte søppelposene godt før de kastes.  
 
En del har også gitt tilbakemelding om at det fyller seg ofte opp der vi kaster 
papir. Dette er helt riktig, men grunnen til at det fylles opp er at det gjentatte 
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ganger blir brettet papirsøppel som blir trykket inn i sprekken. Dette vil naturligvis 
utvide seg ved første mulighet – noe som er sjakten ned til søppelrommet.  
Dette ligger og sperrer slik at det oppleves som fullt selv om selve søppeltanken 
kan være helt tom. Med andre ord – vær så snill å rive esker o.l i stykker i stedet 
for å presse det inn i sprekken.  
 
Tar vi disse forholdsreglene vil søppelløsningene fortone seg som enda bedre 
 
EL-bil for alle 
 
Som dere ser av sakslisten mener styret at vi nå må sørge for at alle har mulighet 
til å få ladet bilen sin ved behov. Grunnene til dette er at flere beboere kjøper elbil 
og vi har ikke mulighet til å la de lade i egen garasje så lenge dette ikke ble 
installert når garasjene var nye. I tillegg har styret fått henvendelser ved boligsalg 
om det er mulighet for å lade elbil. Et negativt svar vil selvsagt også kunne 
påvirke prisen ved et salg. Derfor har styret over lengre tid brukt tid på å finne 
frem til et system hvor alle som vil kan få muligheten til å lade.  
 
 
Langtidsplan for økonomien/ eldre rør 
 
Styret har diskutert hvordan vi kan legge opp en langsiktig økonomistrategi som 
både tar på alvor dagsaktuelle behov samt at vi planlegger for fremtidens 
utfordringer. Da kommer vi ikke utenom å øke grendelagsavgiften (se eget punkt).  
Kringsjå Grendelag er et av de grendelagene med lavest fellesutgifter i forhold til 
hva man får for det man betaler. Styret vil derfor i de kommende år sette av mer 
penger til vedlikehold slik at vi kan håndtere og ha større egenkapital for større 
ting som kan påløpe - eksempelvis utskifting av rør. Grendelaget vårt er i år 50 år 
og rørene våre er stort sett like gamle. Levetiden på slike rør er ca 50 år selv om 
levetiden også kan vare lenger. Styret har vært usikre på hvor mye vi skal sjekke 
rørene for ved det utsette dem for større belastning enn nødvendig , men vil 
allikevel jobbe mer aktivt for å få kartlagt dette  i kommende periode.   
 
 
 
Grendelagsfest 
 
I og med at vi er 50 år i år vil vi gjerne få markert dette med en stor 
grendelagsfest lørdag 15 juni. Program kommer senere, men sett av datoen.  
 
 
Fremtidige styrer  
 
Som vi skrev i fjor hadde både Geir Trobe og Øivind Kopperud tenkt å gå ut av 
styret i år. Grunnen til at vi har sagt ja til en ny periode er todelt. For det første er 
det ikke så veldig mange som har meldt seg når valgkomiteen går rundt og spør. 
Enda færre er det som vil ta et styrelederverv. Det er ingen i det nåværende styret 
som vil ha en slikt verv og det er en stor fordel at en styreleder har erfaring fra 
styret som ordinært medlem. Den andre grunnen til at Trobe og Kopperud tar en 
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periode handler om å få på plass et eventuelt anlegg for elbil i alle garasjer. Da 
bør vi ha kompetansen i styret til å følge denne prosessen frem til ferdigstillelse.  
Igjen vil vi derfor oppfordre alle om å vurdere å ta på seg verv i Grendelaget ved 
neste korsvei. Alternativet til å ha et styre med eiere er at vi må outsource 
styrevervene til mer profesjonelle aktører og det blir meget dyrt.  
 

 
     Fremtidig kommunikasjon  

 
Styret kommer til å sette opp en oppslagstavle på kortveggen ved styregarasjen 
hvor det nå står et «parkering forbudt skilt» (fint hvis den som har hengt opp det 
også tar det ned). Her vil vi henge opp den kommunikasjonen vi legger ut 
elektronisk så alle har tilgang til den. Protokollen fra årsmøte ber vi heretter USBL 
sende ut til alle huseiere i etterkant. Innkalling til årsmøte vil fortsatt skje ved at 
det blir distribuert i postkassene.  
 
 

    Velferdskomiteens årsberetning: 
 
 
        Velferdskomiteen har hatt tre arrangementer i 2018:  

 

 Sankthansaften var det grilling på lekeplassen for alle beboere. Det var en litt 

kjølig kveld, og mange var bortreist, så oppmøtet var heller dårlig.  

 Den årlige krokket-turneringen gikk av stabelen 16. september. God stemning, 

godt spill og gode vafler, men vi ønsker oss mange flere deltakere neste år! 

 Den 6. desember arrangerte vi julegrantenning i skogholtet ved innkjøringen til 

parkeringsplassen. I år hadde styret ordnet med ny juletrebelysning! Mange 

møtte opp til grilling i bålpanne, gløgg, pepperkaker og julemusikk. Vi synes 

dette har blitt en veldig fin tradisjon! 

       Velferdskomiteen v/Trine Berg Kopperud 

 
 

Dugnadskomiteen årsberetning 
 

Vårdugnaden ble avholdt 7. og 8. Mai og det var bra oppmøte med 26 registrerte 
husstander. Oppgavene som ble utført var i hovedsak: Trefelling, påfylling av jord og 
blomster, fiksing av gjerder, i tillegg til de vanlige tingene som rydding, raking og 
fjerning av søppel på området. 
 
Høstdugnaden ble avholdt 13. og 14. Oktober. Oppmøtet var meget bra med 31 
oppførte husstander i Arbeid. Oppgavene som ble utført var i hovedsak: Trefelling, 
fjerne ugress fra parkeringen, rydde gamle lekeplassen, sette opp hyller i 
fellesboden, i tillegg til de vanlige tingene som rydding, raking og fjerning av søppel 
på området. 
 
Dugnadskomiteen v/Øystein Arntzen 
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3. GODKJENNING AV REGNSKAP 2018 (se vedlegg) 
 
 
Vedtak: Generalforsamlingen i Kringsjå Grendelag godkjenner regnskap for 
2018 
 
 

4. BUDSJETT 2019 (se vedlegg) 

 
Vedtak: Generalforsamlingen i Kringsjå Grendelag vedtar budsjett for 2019 
 
 

5. Valg av styreleder, styre og komiteer 
 
INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN 2019 
 
STYRET 
Øivind Kopperud (39A) – Styreleder 
Geir Trobe (47D) – Nestleder/kasserer 
Ellen Rolsdorph Ringnes (55E) – Styremedlem  
Kennet Strøm -----(51d) – Styremedlem (ny) 
Cathrine Jonson (43B) – vara  
 
VELFERDSKOMITE 
Trine Berg Kopperud (39A) - Leder 
Jorun Edvardsen (45D) 
Tone Barli (53D) 
Kristin Teglborg (47A) 
 
DUGNADSKOMITE 
Øystein Arntsen (45D) – Leder 
Trond Jansen (45B) 
Audun Würgler (47A) 
Rolf Kristensen (43C) 
Karl R. Haldin (37d) – (ny) 
 
VALGKOMITE 
Inger Marie Gonsholt (43C) 
Mette Trobe (47D) 
 
KONTAKTPERSON DAGBO + NETTSIDENE 
Anette Lund (45B) 
 
Ski, 24.03.2019 
Inger Marie Gonsholt og Mette Trobe 
 
Vedtak: Generalforsamlingen i Kringsjå Grendelag vedtar valgkomiteens 
innstilling. 
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6. Valg av regnskapsfører/revisor  
 
Styret har vært godt fornøyd med USBL som regnskapsfører og samarbeidspartner i 
året som har gått på tross av noe kluss rundt utsendelse av fakturaer til beboerne sist 
sommer.  
 
Spesielt er styre meget godt fornøyd med Julie Lind Leirfall som vår kontaktperson 
som alltid har opptrådt hjelpsomt, profesjonelt og vennlig i møte med oss uansett hva 
det har vært.  
 
Vedtak: Kringsjå Grendelag fortsetter avtalen vi i dag har med USBL.  
 
 
 
Selv om vi ikke har revisjonsplikt har USBL foreslått at vi allikevel knytter til oss en 
revisor som kan gi oss en ekstra kontroll med regnskapene våre. Styret mener at 
dette er et godt forslag som er enda viktigere nå som omsetningen vår er langt større 
enn det den en gang var og gir oss en ekstra forsikring på at vi ikke trår feil. USBL 
har foreslått KPMG som de har et utstrakt samarbeid med.  
 
Vedtak: Kringsjå Grendelag inngår avtale med KMPG om revisjon av våre 
regnskaper. 
 

7.    Vedta styrehonorar 
 
I årets budsjett er det lagt til en økning på styrehonorarene til totalt 50000 kroner.  
Dette ble gjort da vi på tidspunktet budsjettet ble laget trodde vi måtte kjøpe fri et 
styremedlem for å følge prosjektet om lademulighet for alle tettere.  
Dette viser det seg at det ikke er behov for. Samtidig er det noen variable kostander 
etter at vi fikk inn et varamedlem til styret som får betalt pr. møte man deltar på.  
Derfor har styret bestemt seg for å opprettholde økningen selv om denne ikke vil 
være så høy når resultatet for 2019 presenteres ved neste ordinære årsmøte.  
 
Styret har ikke foreslått å endre godtgjørelsen for kommende periode.  
 
Honoreringen forrige periode var  
 
Styreformann 15000 kroner 
Nestleder/kasserer 10000 kroner 
Styremedlemmer 5000 pr medlem 
Varamedlem til styret: 500 kroner pr møte med et tak på 5000 pr periode 
 
 
Vedtak: Godtgjørelsen til styret videreføres på samme nivå som forrige periode 
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8. Fastsettelse av fellesutgifter 2019 
 
Både USBL og styret har i lengre tid ment at grendelagsavgiften hos oss er veldig lav 
sammenlignet med andre tilsvarende grendelag. Dette på tross av fjorårets økning. 
For det vi betaler i måneden får vi blant annet internett, kabeltv, vedlikehold av 
området året rundt i tillegg til forsikring både av garasjene og bygningsmassen på 
feltet. Når dette er betalt har Grendelaget nesten ingen frie midler til å sette av til 
andre ting. Det som har «reddet oss» de senere årene og vært med å finansiere feks 
søppelløsningen har vært dagsbøtene fra Karlshusgarasjene og tilskudd til 
lekeplassen fra Ski kommune og USBL – begge deler inntekter/tilskudd som vi ikke 
kan kalkulere med i normale driftsår.  
 
Styret mener at Grendelaget både må kunne oppruste området - samtidig med at vi 
legger et løp for utgifter som kan komme i fremtiden. I tillegg øker alle faste utgifter 
for hvert eneste år.   
 
Ca halvparten av det vi betaler i dag er nedbetaling av garasjene. Det vil si at ca 
1000 kroner i måneden er Grendelagsavgift. Selv om vi da har kommunalavgifter i 
tillegg ligger vi selv med det godt under det en liten leilighet på Granly betaler for 
akkurat de samme tjenestene (en treroms på Granly har ca 3400 kroner i måneden i 
kostnader).  
 
USBL anbefaler at det er en kapital på 15000 kroner pr enhet. Pr i dag ligger vi på ca 
5000  (noe mer hvis vi ikke realiserer feks postkassene som er overført til dette årets 
budsjett).  
 
Styret mener derfor det er helt nødvendig at vi øker husleien med 10% av beløpet vi 
betaler (fellesutgifter og garasjer) inn månedlig og at det settes av 100 kroner pr 
måned pr bolig av denne økningen til en krisekasse hvis noe skulle inntreffe med 
vannrør osv.  
 
Husleiereguleringen vil da skje fra 1.juni 2019.  
 
Vedtak: Årsmøte vedtar en brutto økning på månedlig innbetaling med 10% pr 
bolig.  
 

9. Mulighet for EL-billading i alle garasjer 
  
 
I den senere tid har flere kontaktet styret om mulighetene for å koble til el-bil.  
 
Da garasjene ble bygget ble det valgt en løsning som gjorde at vi sendte ut en 
forespørsel om hvem som ville betale for elbil lader. De som meldte fra fikk.  
 
Dette er et system som begrenser oss slik at ingen andre kan få tilgang til å lade 
elbilen sin hvis vi da ikke gjør noe med strømtilførselen vi har i dag inn til de ulike 
garasjene. Da flere på feltet nå vil ha el bil i tillegg til at forespørselen til styret før 
salg av de siste boligene på feltet stort sett har handlet om mulighet til å lade elbil har 
styret kommet til at vi må lage et system slik at alle kan ha muligheten til å få ladet.  I 
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Ski - som en typisk elbilkommune- vil dette ofte være det avgjørende punktet for å få 
en god pris også ved salg.  
 
Styret vil derfor foreslå at det investeres i et system som gir alle lik tilgang på strøm 
inn til garasjene. Deretter vil det bli den enkeltes ansvar og kostnad om man vil sette 
opp en elbillader i sin garasje.  
 
Styret ber derfor om tillatelse fra årsmøte om å få satt av 600,000 kroner til å få 
gjennomført dette. Finansieringen vil bli gjennomført ved å øke lånerammen og 
løpetiden på garasjelånet slik at det ikke vil føre med seg noen ekstra økning for hver 
enkelt beboer pr måned for dette. 
 
Styret har valgt å bruke Elbilforbundet som konsulent for å finne den best egnede 
leverandør.  
 
Vedtak: Grendelaget vedtar å øke lånerammen på eksisterende garasjelån med 
600,000 kroner for at alle skal kunne få tilgang til ladeklar plass. Hver enkelt må 
betale egen boks hvis dette er ønskelig for å få mulighet til å lade. Boksen som 
kan kjøpes avgjøres av hvilken leverandør grendelaget velger. 
 
 

10.   Innkomne forslag (se vedlegg) 
 
Det har kommet inn et innspill med forslag. Dette utgjør derimot veldig mange ulike  
forslag og styret har vært usikker på hvordan vi skal håndtere dette. Styret har valgt å 
ta opp alle forslagene slik de foreligger, men vil etterstrebe en rask saksbehandling.  
 
Styret vil også kommentere hvert enkelt punkt på møtet.  
 
 
 
 
 
Ski 25.mars 2019 
 
 
 
 
Øivind Kopperud- styreleder                Geir Trobe – kasserer/nestleder   
Sign.                                         Sign. 
 
 
Ulf Harridsleff – styremedlem              Ellen Rolsdorph Ringnes- styremedlem  
Sign.                                         Sign. 
 
Cathrine Jonson – vara 
Sign. 
 
 


