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Vedtekter Brenna velforening 

Vedtatt på generalforsamling 13.3.2014 

 

Brenna velforening 

Postboks 87 Mortensrud 

1215 Oslo 

 

Vedtekter Brenna velforening 

§ 1 Navn og medlemskap 

Velforeningens navn er Brenna Velforening. Medlemmene er eiere av eiendommer, både 

bruksnummer og seksjonsnummer, på Brenna eneboligfelt, herunder tidligere bebyggelse 

som er knyttet til feltets tekniske anlegg, veier og belysning. 

 

I tillegg er det et frivillig støttemedlemskap for andre Brenna-beboere enn nevnt ovenfor. 

Slike støttemedlemmer vil ha møte- og talerett på generalforsamlingen, men ikke 

stemmerett. Kontingenten for støttemedlemmer fastsettes til 25 % (en fjerdedel) av den 

til enhver tid gyldige kontingent for ordinære medlemmer med forfall på samme datoer. 

§ 2 Formål 
Velforeningens formål er å vedlikeholde og forvalte fellesarealet og ivareta medlemmenes 

fellesinteresser også når det gjelder trivsel og miljø på en økonomisk og ressursmessig 

forsvarlig måte. Medlemmene er solidarisk ansvarlige for anlagte sekundærledninger og 

andre tekniske anlegg samt fellesarealene. 

§ 3 Fellesutgifter 
Velforeningen betaler alle kostnader som ikke dekkes av Oslo kommune til drift og 

vedlikehold av felles innretninger og anlegg, samt felles forsikring. Hvert medlem plikter 

å betale en lik andel av de vedtatte årlige fellesutgifter, jfr. kjøpekontrakt inngått med 

Oslo kommune. 

 

Årlige fellesutgifter betales i to terminer med forfall 15. april og 15. oktober.  

 

Velkontingenten som ikke er betalt etter en purring, skal gå til rettslig inkasso. Purringer 

tillegges gebyr som justeres iht. inkassoforskriften (2011: kroner 61,-). Styret kan hindre 

at et krav går til rettslig inkasso og/eller stoppe en inkassosak, dersom styret vurderer 

det slik at det ikke er mulig å inndrive kontingenten, for eksempel ved en konkurs eller 

betalers adresse er ukjent. Dersom styret beslutter å ikke forfølge et utestående krav, 

skal årsaken dokumenteres, for eksempel i et styremøtereferat. 

 

Dersom noen påfører skade på Brenna velforenings eiendom plikter den som forvolder 

skaden uten opphold å sørge for at skaden blir utbedret uten kostnad for Brenna vel 

§ 4 Medlemmenes plikter i forbindelse med kjøp og salg 
Ved salg plikter selger å gjøre ny eier oppmerksom på retten og plikten til medlemskap i 

velforeningen. Selger plikter å melde om endringen med navn og adresse. Selger er 

ansvarlig for velavgiften til styret har mottatt skriftlig melding om eierskifte. Innehaver 

av den enkelte eiendom er ansvarlig for at ubetalt andel av fellesutgifter til velforeningen 

blir betalt, men hefter ikke for tidligere eiers forpliktelser. 

§ 5 Generalforsamling 
Generalforsamlingen holdes en gang i året, innen utgangen av mars. Saker som skal 

behandles må være styret skriftlig i hende innen utgangen av januar måned. Denne 

fristen samt dato for generalforsamlingen, skal styret skriftlig meddele medlemmene 

innen utgangen av desember måned. Innkalling til generalforsamlingen med dagsorden 

sendes medlemmene senest 3 uker før møtet finner sted. 
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På generalforsamlingen skal følgende saker behandles: 

1. Konstituering 

2. Årsmelding fra styret 

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd 

eller dekning tap. 

4. Innkomne forslag 

5. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsjett 

6. Valg 

a. Valg av styrets leder ved særskilt valg 

b. Valg av styremedlemmer 

c. Valg av styrevaramedlemmer 

d. Valg av revisorer (hvert år) 

e. Valg av medlemmer til valgkomité (hvert år) 

7. Avslutning 

 

På generalforsamlingen har hvert bruksnummer og/eller seksjonsnummer en 

stemme. Saker som er til avstemning krever simpelt flertall for beslutning. 

Behandling av enkeltsaker som overstiger 30 % av siste års innbetalt velkontingent, 

krever to tredjedels flertall eller mer. Ved stemmelikhet har styrets leder 

dobbeltstemme. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 

minst 10 % av medlemmene skriftlig fremsetter krav om dette overfor styret. Styret 

innkaller til ekstraordinær generalforsamling minimum 14 dager før generalforsamlingen 

finner sted. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes senest fire uker etter 

at det er framsatt krav om dette fra minimum 10 % av medlemmene. Den 

ekstraordinære generalforsamlingen kan bare behandle den eller de saker som kravet om 

generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallelsen. Den ekstraordinære 

generalforsamlingen er beslutningsdyktig etter samme regler som den ordinære general-

forsamling. 

§ 7 Styret 
Velforeningen ledes av et styre bestående av en styreleder og fire styremedlemmer med 

to varamedlemmer. Leder velges særskilt. Styret skal velges blant velforeningens 

medlemmer eller deres husstand. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer 

er to år. Styrevaramedlemmer velges for et år. Foreningens konti disponeres av leder og 

kasserer i fellesskap. Styret plikter å følge driftsinstruks for de tekniske anlegg. Styret 

har fullmakt til å utpeke kasserer, sekretær og komiteer, som f.eks. lekeplasskomité, 

trafikk-komité, baneplasskomité etc. 

§ 8 Styrets vedtak 
Styret kan treffe vedtak når minst tre av styremedlemmene er tilstede. Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan ikke treffe vedtak av økonomisk 

betydning ut over driftsbudsjettet eller annet særskilt vedtak på ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling. 

§ 9 Fond 
Velforeningen skal opparbeide et fond. Fondets midler kan bare brukes til å dekke 

uforutsette utgifter i forbindelse med de tekniske anlegg. 

§ 10 Vedtektsendringer 
Endringer i velforeningens vedtekter kan bare besluttes på generalforsamling med minst 

2/3 flertall. 

§ 11 Klager og frister 
Tvister som oppstår mellom velforeningen og et av medlemmene avgjøres ved 

domstolene hvis enighet ikke oppnås. 


