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14.Oi.z}1!.',Lofsrud skole, lille auditorium

Deltakere
f q ;åJ.t"*merett. Ingen med fullmakt fra andre'

1. Konstituering
Styreleder Tor Helge LyngstØl ønsket velkommen'

Det kom ingen protester mot innkalling eller saksliste'

TorHelgeLyngstØlblevalgttilmøtelederogMortenHermstadsomreferent.
Til å undertegne protokollen ble Trond sem-(grennagrenda 17) og Arild Flobak (Langretta 23) valgt'

Alle ble valgt enstemmig.

2. Årsberetning
Styreleder gikk igjennom hovedpunktene i årsberetningen og styret besvarte noen spørsmål:

Det var fem saker som ble spesielt tatt opp av medlemmene:

Fibernett
styret informerte om fremdriften i forbindelse med å etablere fibernett på Brenna' Generalforsamlingen

ønsket at styret jobber videre mot leverandørene med dette' Det ble også henstilt om et eventuell

koordinerttilbudpåforeksempelgraving.Dersomleverandørenskalgraveiområdetbleogsåstyret
henstiltomåforsikresegomatområdetblirsattskikkeligistandettergravingen'

Lekeplassene . !!, _ -__^..-r^ -r.^,J^. c-
Det ble stilt spørsmål om styret hadde forsikring relatert til eventuelle skader' sagen informerte om at

Brenna velforening har ansvarsforsikring via forsikringsordningen i Vellenes fellesorganisasjon'

HilåiilHffir* ønsket at styret skuuG enda titt hardere ut mot den forslumming som skjer i

området. Styret har vært i møte med Plan- olg bygningsetaten i Oslo kommune' Det samarbeides også med

^li^-an anclzot tf

;!'i]i;;;il;;#;ne iområdet ro'.,, ogrå-"iopptrtt av det samme. Generarforsamringen ønsket at

styret jobber videre og vurderer enda strengere tiltak'

Årsberetningen for øvrig ble tatt til etterretning'
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Parkering
parkering er også et probrem. styret har vært i kontakt med vårt parkeringsserskap, og britt opplyst om at

det ikke har noen hensikt å gi utenlandske biler bot. styret ønsker derfor at feilparkerte biler av utenlandsk

opprinnelse heller taues bort. Generalforsamlingen ønsket at styret jobber videre og vurderer enda

strengere tirtak. styret bre bedt om å vurder" t"krt på skirt og generert være mye mer påpasselig på at

reglene overholdes.

,,ra,"r"dl"rrkro t"eboere som ikke er medlem' men som bqnvtter vår9 Private veier

styret bre bedt on.. a t. opp igj* ,.k"n fr.Et-orc be om dekning av kostnader forbundet med bruk av

veiforeningens felles veier og eventuelle andre "goder"'
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3. Regnskap
Kasserer Arne Egil sagen gikk igjennom regnskapet for 2012 samt leste til slutt opp revisorberetningen som var

vedlagt innkallingen i underskrevet stand'

Regnskapet for 2012 ble godkjent.

4. lnnkomne forslag
Det var ett innkommet forslag. Forslaget var fremmet av styret:

Forslag nr. 1, vEDTEKsTsENDRING KNyrrET TtL pLtKr rtL Å ERSTATTE SKADER PÅ FELLES EIENDoM

Etter diskusjon ble det vedtatt å presisere at det gjelder "Brenna velforenings eiendom", "felles eiendom" er

for upresist.

,,Dersom noen påfører skade på Brenno velforenings eiendom plikter den som forvolder skaden uten opphold å

sørge for ot skoden btir utbedret uten kostnod for Brenno vel"'

Med endringen bte forslaget vedtatt uten motstemmer'

5. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsiett for 2013

Velkontingenten var foreslått uendret 4 000 kroner'

Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett med noter'

Det var ingen kommentarer til budsjettet'

Budsjettetmedtilhørendevelkontingentbleenstemmigvedtatt'

5. Valg av styre for 2013
valgkomiteen har i år bestått av Bente Kibuuka, Bennedichte C. R. Olsen og Tahir Salam og har følgende

innstilling:

o Tor Helge LYngstØl leder gjenvelges for to år Langretta 10

gjenvelges for to år Brennagrenda 39

ikke på valg Brennagrenda 33

ikke på valg Brennaveien L45

velges for to år PasoPveien 22

velges for ett år PasoPlia 16

velges for ett år

e Christine Fjeldstad Nuland styremedlem

o BertilGillberg
o Arne EgilSagen

r Lars Danielsen
o Nina Haldorsen
oNN

styremedlem
styremedlem

styremedlem
vara

vara

ldet innkallingspapirene ble sendt manglet et varamedlem. Valgkomiteen har etter utsendelsen følgende

forslag til andre vara:
r Edda Hvenekilde vara

Det kom ikke opP andre forslag.

velges for ett år Pasopveien 40

V€dlegg

lngen
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Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt uten motstemmer'

Foreslått valgkomit6 som ble enstemmig valgt:

r Bente Kibuuka
o Bennedichte C. R. Olsen

o TorbjØrn Berntsen

Etter utsendelsen har valgkomiteen forslag om ytterligere en person til valgkomiteen:

o Siv Arstad Helmersen

Våre to revisorer (Stein Løvdahl og Atle svenheim) fortsetter også'

7. Avslutning

ThorbjØrn Berntsen og Morten Hermstad takker for seg og tar ikke gjenvalg'

styreformannen takket de to utgående styremedremmene for innsatsen og ønsket de to nye velkommen'

Møtet ble hevet 2O:45'

Oslo, 14.3.2013

Morten Hermstad

Referent

n

Trond Sem
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