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Protokoll fra ordinært sameiermøte
i Hoffsparken Boligsameie
Møtedato 21.04.08
Møtetidspunkt 19.00
Møtested Ullern kirke

Tilstede var 24 seksjonseiere
og 0 med fullmakt
til sammen 24 stemmeberettigede

Fra forretningsfører møtte Haldis Hansen
Møtet ble åpnet av Robert Ivem

Saksoversikt
1 – Konstituering
2 – Årsberetning for 2007
3 – Årsregnskapet for 2007
4 – Godtgjørelser
5 –1 Forslag Endring av vedtektene - fra styret
5 –2 Forslag Garasjeplassene - fra styret
6 – Valg av tillitsvalgte

1 – Konstituering
A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Robert Ivem
Vedtak Valgt

B Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at
vedkommende eier var tilstede.

Vedtak Godkjent

C Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Johan Haugseth foreslått, og til å underskrive
protokollen
Marianne Blair Berg og Ann-Carla Berg

Vedtak Valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak Godkjent

2 – Årsberetning for 2007
Styrets årsberetning for 2007 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak Godkjent

3 – Årsregnskapet for 2007
A. Regnskapet for 2007

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak Godkjent

4 – Godtgjørelser
A Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til
kr 110.000,-.

Vedtak Vedtatt
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B Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2007 ble foreslått satt til
kr 4 044,-.

Vedtak Vedtatt

5 –1 Forslag Endring av vedtektene - fra styret
Styret har i den senere tid kommet til enighet med Thrane-Steen Eiendomsspar AS
vedrørende garasjeplasser og Thrane-Steen Eiendomsspar AS sin hevd av bruksretter på
vårt fellesareal.

I den forbindelse ønsker styret å revidere vedtektene noe.

§5. ENERETT TIL BRUK AV FELLESAREALER
Thrane-Steen Eiendomsspar AS har midlertidig rett til bruk av de parkeringsplassene som
ligger i garasjeanleggets fellesarealer, og som ikke er tildelt som tilleggsdel til
eierseksjonene, jf. Esl. § 19, nr. 5. (Alle garasjeplassene er nummerert i samsvar med
seksjonsbegjæringen). Enerett til bruk gjelder i 100 –etthundrede- år fra
seksjoneringsbegjæringen ble tinglyst. Sameiet kan verken gjennom vedtak på
sameiermøtet eller på annen måte oppheve før rettighets-perioden på 100 år er løpt ut.

Sameiermøtet skal etter hvert som enerettene til bruk blir solgt, sørge for å vedtektsfeste
hvem som innehar eneretten til de enkelte parkeringsplasser.

Dersom Thrane-Steen Eiendomsspar AS ved utløp av 100-årsperioden ikke forlenger
eneretten til bruk av p-plassene for en tilsvarende periode, plikter sameiet å innløse den
enkelte parkeringsplass til markedspris. Markedsprisen fastsettes til tilsvarende prisen for
en – 1- p-plass i sameiet knyttet til bruksenheten som tilleggsareal.

Styret fremmer med dette forslag om å slette 1. og 3. avsnitt i nåværende § 5 som nevnt
over, fordi inngått avtale gjør at disse avsnittene vil bli stående uten mening. § 3, 3.
avsnitt, første setning vil som en følge av dette også miste sin betydning. Det samme vil
gjelde § 15, siste setning. De vil derfor også bli slettet dersom styret sitt forslag blir
vedtatt.

§ 8 2. avsnitt vil følgelig også bli endret

fra:

Dette gjelder ikke kostnader ved drift og indre vedlikehold av parkeringsanlegget som
fordeles forholdsmessig på sameierne etter antall parkeringsplasser den enkelte seksjon
disponerer, enten som tilleggsareal eller som bruksrett etter § 5

til:

Dette gjelder ikke kostnader ved drift og indre vedlikehold av parkeringsanlegget som
fordeles forholdsmessig på sameierne etter antall parkeringsplasser den enkelte seksjon
disponerer som tilleggsareal.

Vedtak Vedtatt

5 –2 Forslag Garasjeplassene - fra styret

Styret har som nevnt over kommet til enighet med Thrane-Steen Eiendomsspar AS
vedrørende garasjeplassene. Styret har i den forbindelse kjøpt de resterende plassene og
sameiermøtet må ta stilling til om vi ønsker å selge eller leie ut disse plassene.

Forslag til vedtak: Styret fremmer med dette forslag om å selge de nyervervede
garasjeplassene til sameierne med fortrinnsrett for de som ikke har garasjeplass
i dag. Pris blir kr. 200.000,- per plass.

Vedtak Vedtatt
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6 – Valg av tillitsvalgte
A Som leder for 1 år ble det foreslått

Robert Ivem

Vedtak Valgt.

B Som styremedlem for 2 år ble det foreslått
Bente Sæter

Vedtak Valgt

C Som varamedlem for 1 år ble foreslått
Yngvar Nordby

Vedtak Valgt

sameiermøtet ble hevet kl 20.02

Protokollen godkjennes av undertegnede

Robert Ivem /s/ Johan Haugseth /s/
Møteleder Referent

Marianne Blair Berg /s/ Ann-Carla Berg
Protokollvitne Protokollvitne

Navn Adresse Valgt for
Leder : Robert Ivem Hoffsveien 12 F 1 år
Styremedlem : Bente Sæter Hoffsveien 12 A 2 år
Styremedlem : Magnus Strande Hoffsveien 6A 2 år

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

Oslo 23.04.2008


