
Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Bakkehavn Sambyggelag AS tirsdag 25.05.2021 kl. 18:00 -
Digitalt møte "Min side" - www.usbl.no.

Avstemmingsperiode: 25.05.2021(kl. 20:00) - 01.06.2021(kl. 18:00)  
Antall aksjer som har avgitt stemme: 40

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Boligbyggelaget Usbl v/Vidar Karlstad

Valg av sekretær1.2

Vedtak:

Forretningsfører sørger for oppsummering av alle avgitte stemmer til protokollen

Som sekretær ble valgt: Boligbyggelaget Usbl

Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med 
møtelederen

1.3

Vedtak:
Valgt ble: Fredrik Blanck

Godkjenning av innkalling1.4

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av saksliste1.5

Vedtak:
Godkjent

Godkjenning av årsregnskap 20202.

Vedtak:

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020
anbefales godkjent.  

Årsregnskapet for 2020 ble gjenomgått.    
Vedtak: Godkjent
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Årsmelding 20203.

Vedtak:

Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i
regnskapsloven fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt.  

Årsmeldingen for 2020 ble presentert og tatt til etterretning.

Godtgjørelse til styret4.

Vedtak:

Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 144 000, og at styret foretar fordelingen.
Honoraret gjelder for styreperioden 2020-2021 og kostnadsføres i regnskapet for 2021.

Styrehonorar på kr 144.000,- ble godkjent mot to stemmer

Forslag5.

Endring av husordensreglene punkt 125.1

Vedtak:

Nåværende punkt:  
«12. Beboerne bes om å ta hensyn til hverandre, også på balkongene, da noen blir sjenert
av bl.a. tøytørking eller grilling.»  
  
Endres til:  
«12. Beboerne bes om å ta hensyn til hverandre, også på balkongene, da noen blir sjenert
av bl.a. tøytørking eller grilling. Det er kun tillatt med elektrisk grill og gassgrill på
balkongen. Gassbeholder må oppbevares på egen veranda. Kullgrill er ikke tillatt.»

Endringen godkjennes

Vedtatt mot en stemme.

Nytt punkt 16 i husordensreglene5.2

Vedtak:

16. Fasader og balkonger skal ha uniformell utforming til den grad det er praktisk mulig,
sett utenifra. Beboere har ikke anledning til å gjøre faste endringer som vil påvirke dette
uten styrets godkjenning.  
Faste endringer på balkong menes for eksempel: Solskjerming (unntak er persienner som
kan skjules), maling av vegg, bytte vinduer e.l. Belysning, blomster, varmelamper og
annen pynt hengt på vegg regnes ikke som fast endring.

Nytt punkt legges til

Vedtatt mot en stemme.

Bytte av leverandør på mobil/bredbånd5.3

Vedtak:

Vi betaler i dag 417,- i måneden per beboer for mobil/bredbånd som en del av
felleskostnadene. Etter klage fra beboere på dårlig service, utdaterte dekodere og dyrt
bredbånd har styret hentet inn nye tilbud på leverandør av TV og fiberbredbånd. Det beste
tilbudet kom fra Telia. Det innebærer en pakke som vil tilsvare ca. det vi har i dag når det
gjelder TV, vesentlig raskere bredbånd (100 mbps) og nye dekodere, til kr 359,- per. Mnd.
(kr 60,- mindre enn vi betaler i dag). Oppgraderinger av bredbåndshastighet og TV pakker
er også vesentlig rimeligere enn hos Telenor. Avtalen heter Flex Premium 100 og mer
informasjon om tilbudet finnes på våre nettsider.
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Ny avtale inngås

Vedtatt med 24 stemmer.

12 stemmer mot

Valg6.

Valg av leder for 1 år6.1

Vedtak:
Valgt ble: Tina Marie K. T. Teien for 1 år.

Valg av to styremedlemmer for 2 år6.2

Vedtak:
Valgt ble: Axel Christopher Nyberg Asphaug for 2 år

Valgt ble: Håkon Olav Kvam for 2 år

Valg av ett varamedlem for 2 år6.3

Vedtak:
Valgt ble: Katrine Jacobsen for 2 år

Valg av valgkomite 6.4

Vedtak:
Valgt ble: Kai Arnesen
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Protokoll for Bakkehavn Sambyggelag AS

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder for digitalt møte Vidar Karlstad (sign.) 02.06.2021
Protokollvitne Fredrik Blanck (sign.) 02.06.2021


