
PROTOKOLL FOR ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING FOR TINNBO 
BORETTSLAG 2015 

 

 
 

1. KONSTITUERING 

a. Godkjenning av representanter og fullmakter 

 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer 

 

b. Valg av møteleder 

Jon Sverre Berg 

 

c. Valg av tellekorps 

Bjørg Halkinrud og Eli Sørnes 

 

d. Valg av referent 

Anette Høgeli 

 

e. Godkjenning av innkallingen 

Se under punkt f. 

 

f. Godkjenning av sakslisten 

Det kom innvending mot innkalling og saksliste da man mente det ikke 

var laget av et gyldig valgt styre. Styret bestrider at det ikke er gyldig 

valgt og viser til protokollen for fjorårets generalforsamling i mars 

2015. 

 

Det ble da foretatt en avstemming; 1 stemme mot, 17 for godkjenning. 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Det kom forespørsel om å få en litt lengre frist for innmelding av saker 

før neste generalforsamling. Styret ser at det ble noe kort frist i år og 

tar dette til etterretning.  

 



g. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med 

møteleder.  

Edvin Bjornes 

 
2. ÅRSBERETNING 2015 

Årsberetningen ble gjennomgått.  

Av hovedpunkter kan det nevnes;  

- Det er skaffet avtale med en leverandør om oppgradering av 

trappeoppganger. Første oppgang vil bli tatt i 2016.  

- Fjorårets GF vedtok å be om flere HC-parkeringsplasser. Styret 

venter fremdeles på svar fra kommunen på HC-plasser i nedre gate.  

- Det er problemer og mangler med taktekkingen.  

- Fremover vil mye av vedlikeholdskostnadene gå til 

betongreparasjoner.  

- Felleskostnader justeres automatisk ved endringer i felleslånenes 

rente- og avdragsvilkår. Fra 1.7 begynner avdragene å løpe på lånet 

som ble tatt opp i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet.  

 

Det kom spørsmål om oljetankene som er nedgravd og om vi har krav 

om å fjerne disse. Disse er tømt men de må fjernes eller fylles og det 

er mulig å søke om støtte til dette. Det er to tanker det gjelder og 

generalforsamlingen ber at styret skal følge opp denne saken fremover.  

 

Årsberetning godkjennes. 

 

3. REGNSKAP FOR 2015 OG REVISORS BERETNING 

Ved en feil ble det ikke levert ut noter til regnskapet i innkallingen.  De 

ble isteden vist under møtet. 

Inntektene ble noe lavere enn budsjettert og dette er pga noe lavere 

lånerente i banken. Utelukkende positivt, siden vi betaler tilsvarende 

mindre rente ut igjen til bankene vi har våre felleslån hos. 

Vedlikehold er en stor kostnadspost og ble gjennomgått mer detaljert. 

Mye av beløpet går til betongreparasjoner og dette er et arbeid som vil 

pågå flere år fremover.  



Det er et underskudd på kr. 110.000, i 2015, ca kr 7.000 svakere enn 

budsjettert. 

 

Revisorsberetning ble gjennomgått.  

 

Ingen merknader fra forsamlingen og regnskap og revisjonsberetning 

ble godkjent. 

 

4. SAKER FRA STYRET 

Sørlandet boligbyggelag oppfordrer oss til å synliggjøre i 

husordensreglene hvilken fordeling av felleskostnader som gjøres 

mellom Koboltveien garasjelag og Tinnbo borettslag.  

 

4 -1 Revisjon av husordensreglene 

Det foreslås at følgende setning blir lagt til i husordensreglenes kap. 9: 

 

 «Administrasjon og forvaltning av garasjene er lagt til et eget 

garasjelag. Garasjelaget har eget regnskap og betaler selv 

eiendomsavgiften som påløper tomten med gnr/bnr 151/1094. Den 

årlige festeavgiften for samme tomt betales av borettslaget». 

 

Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar nevnte tilføyelse i 

husordensreglenes kapittel 9.  

 

        Enstemmig vedtatt.  

 

5. INNMELDTE SAKER 

5-1 Sak fra Rigmor Vik 

Brevet fra Rigmor Vik lå ved saksdokumentene og ble også lest opp i 

møtet. Styret redegjorde for sine svar i møtet. 

 

Det kom kommentar fra noen i forsamlingen at det fra tid til annen 

kommer inn lukt fra ventilasjonsanlegget også hos dem. Det gjelder 

først og fremst i nr 16.  

 



Styret har i samarbeid med Sørlandet boligbyggelag jobbet med 

problemstillingen overfor leverandøren i flere år, og det har ikke lyktes 

å finne noen feil ved konstruksjon eller utførelse. 

 

Det ble stilt spørsmål om det kan være beboere som har feil 

kjøkkenvifter som fører til matlukt i anlegget og om dette bør sjekkes. 

 

Styret fremmer ingen forslag til vedtak 

 

5-2 Sak fra Øystein Pettersen og Monika Høiland 

Man ser av protokollene fra tidligere GF at trappeoppgangene er et 

gjentagende tema. De lurer derfor på hva som skjer i denne saken.  

 

Styrets kommentar: 

Styret har brukt en del tid på å innhente alternativer og konferert med 

samarbeidspartner Sørlandet boligbyggelag med tanke på å finne gode 

løsninger.  

Oppgradering av trappeoppgangene er et kostbart arbeid, 

størrelsesorden kr 100.000 pr trappeoppgang i lavblokkene, og det er 

viktig å finne noe som både er pent og slitesterkt slik at det kan holde i 

mange år.  I fjor høst inngikk vi avtale med en leverandør som skal 

ruste opp en trappeoppgang i denne omgang, så skal vi vurdere og 

evaluere at løsningen holder mål før vi avtaler arbeidet utført i flere 

blokker. 

 

Første trappeoppgang dette gjøres blir i nr 12. Arbeidet skulle vært 

utført nå, men så fikk leverandøren mye arbeid i fanget som følge av 

flyktningsituasjonen som inntraff på slutten av fjoråret. Oppdraget for 

oss ble noen måneder forsinket, men vi forventer at arbeidet i nr 12 

skal utføres i hvert fall i løpet av våren. 

 
En annen problemstilling er at fremdriften forsinkes av høy kostnad. Vi 

har neppe midler til å oppgradere mer enn en oppgang pr år så lenge vi 

har årlige kostnader til betongreparasjon i flere hundre tusen kroners 

klassen. Styret er bevisst på at vi ikke skal ta opp høyere lån eller øke 



felleskostnaden ytterligere nå, med mindre generalforsamlingen 

pålegger det.  Da blir vi nødt til å gjennomføre store, kostbare arbeider 

over tid. 

 

Det var ønske om å ta saken om låneopptak opp igjen på neste års 

generalforsamling. Da har vi erfaringer fra oppgraderingen i nr. 12, og 

generalforsamlingen kan ta stilling til om det skal gjøres låneopptak for 

å forsere oppgraderingen av de resterende trappeoppganger.   

 

5-3 Sak fra Edvin Bjornes 

Bjornes meldte inn sak om bygging av garasjeanlegg og la selv frem 

saken på generalforsamlingen. Dette da han ventet på tilbakemeldinger 

fra ulike leverandører som ikke var mottatt tidligere.  

 

Forslaget går ut på at det bygges carport over deler av dagens 

parkeringsplass. Dersom betongen kan støpes direkte på dagens asfalt 

vil dette ha en kostnadsramme på ca. 15.000,- per carport. Med 

nedgravd mur som anses å være beste løsning, vil prisen trolig passere 

kr 20.000 pr carport. Prisene er basert på at Edvin gjør mye av arbeidet 

på dugnad. Han er tømrer og sier han kan påta seg dette. Det er likevel 

usikkerhetsmomenter som kan føre til økte kostnader.  

 

Flere i forsamlingen kom med tilbakemelding på at det er et veldig bra 

initiativ, men at det ikke er aktuelt for alle. Dette må eventuelt betales 

av beboerne selv som ønsker dette, slik det er gjort med garasjene 

tidligere. 

  

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken og 

sjekke om det er interesse blant beboerne for en slik utbyging. Det vil 

så bli tatt opp igjen på neste års GF med mer detaljert i utredning.  

 

 
6. HONORAR TIL STYRET FOR SISTE PERIODE 

Styrets forslag er å opprettholde samme honorar som tidligere år.  

Totalt kr. 134.000,-.  



Ingen kommentarer på dette og forslag vedtatt.  

 

7. HONORAR TIL BLOKKTILLITSVALGTE FOR PERIODEN 2014-2015 

 Styrets forslag til vedtak er å opprettholde dagens nivå, inntil kr. 3000,- 

per blokktillitsvalgt, totalt kr. 39.000,-.  

 Ingen kommentar, forslag vedtatt.  

 

8. VALG 

Valg på nytt styre ga følgende resultat: 

 

Styreleder Jon Sverre Berg  Valgt som ekstern leder 1 år 

Marion Ramstad    Gjenvalgt for 2 år    

Bjørg Halkinrud    Gjenvalgt for 2 år    

Willy Pedersen    Valgt for 1 år 

Edvin Bjornes    Valgt for 2 år 

    

Eli Sørnes     Ikke på valg 

 

1. varamedlem   Arvid Hoel   Gjenvalgt for 1. år 

2. varamedlem  Anette Høgeli Valgt for 1. år 

     

Valg på valgkomite: Ivar Sørensen og Anette Høgeli  

 

 

Kristiansand, 14. mars 2016. 

 

 

Referent  Anette Høgeli  

 

       Undertegning av protokoll: 

 

 

____________________   _______________________ 

 Jon Sverre Berg     Edvin Bjornes 


