
Innkalling til ordinær generalforsamling  i 
GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG

Mandag 15.06.2020 Kl: 19:00
Hotell Norge - Rom Stup

Konstituering1.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.1.1

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

Valg av møteleder, protokollfører og en til å signere 
protokollen sammen med møteleder

1.2

Opptelling av stemmer: tilstedeværende/fullmakter1.3

Årsmelding2.

Forslag til vedtak: Styrets årsmelding ble godkjent.

Regnskap og budsjett3.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet enstemmig godkjent. Budsjett tatt til etterretning.

Saker innmeldt fra eierne4.
Det ble kun mottatt en sak fra en andelseier til årets generalforsamling.

Forslag om å innføre etiske og moralske retningslinjer i 
Gislemyrveien 2-4 brl

4.1

Forslag til vedtak:

Forslaget ligger som vedlegg til saken.

Forslagsstiller mener at det er behov for at det blir utarbeidet, innført og fulgt opp
etiske og moralske retningslinjer for styrets i borettslaget. Det er i forslaget henvist til
en navneliste. I listen over de navngitte personene er det gitt flere opplysninger som
ikke er riktige. På grunn av personvernregler og feilene i listen har styret valgt å ikke
legge den ved i innkallingen til Generalforsamlingen.

Forslag til vedtak (fra forslagsstilleren):

Generalforsamlingen ønsker at Styret utarbeider og innfører
etiske og moralske retningslinjer gjeldende for borettslaget og
at disse blir fulgt opp.

Styrets innstilling:

I forslaget fremsettes det påstander styret stiller seg undrende
til. Det virker som om forslagsstilleren ikke ser forskjellen
mellom etikk og moral. Etikk er lære om hva som er rett og
galt. Styret er av den oppfatning at det følger lovene som



gjelder for styrets arbeid. Både lover som gjelder borettslag og
den drift styret skal utføre. Borettslaget har både vedtekter og
husordensregler som angir hvordan styre skal arbeide og
hvordan oppgaver skal behandles slik at de blir løst ut fra
retningslinjer som er bestemt

De gjeldene vedtektene er vedtatt av tidligere
generalforsamling. Under neste punkt på sakslisten legges det
fram revidert utgave av både vedtekter og husordensregler for
borettslaget.  

For arbeidet i styret har det sittende styre vedtatt å bruke
styreinstruksen som er utarbeidet av NBBL spesielt for styrer i
boligselskaper.

Styret mener at etikken som styret legger til grunn for sine
avgjørelser og driften av Gislemyrveien 2-4 er godt ivaretatt
gjennom dette regelverket.

Moral er knyttet til oppfølgingen av det regelverk som gjelder.
Styret kan ikke se at den praksis styret har lagt til grunn i sin
drift av borettslaget, har vært i strid med gjeldende regelverk
og de beslutninger generalforsamlingen har gjort.

Styret vil selvsagt fortsatt arbeide etter disse retningslinjer, på
denne bakgrunn ser ikke styret behov for ytterligere
retningslinjer og anbefaler overfor generalforsamlingen at det
ikke stemmes for forslaget  

Saker fra styret5.

Revidert utgave av husordensreglene for Gislemyrveien 2-4 brl5.1

Styrets innstilling:

Vedlagt finne oppdatert og revidert utgave av husordensreglene for Gislemyrveien 2-4
brl.

Den reviderte utgaven av husordensreglene vedtas

Revidert utgave av vedtektene for Gislemyrveien 2-4 brl5.2

Styrets innstilling:

Vedlagt finnes oppdatert og revidert utgave av vedtektene for Gislemyrveien 2-4 brl.

Den reviderte utgaven av vedtektene for Gislemyrveien 2-4 brl
vedtas



Styrehonorar 6.

Forslag til vedtak:

Vedtas normalt etterskuddsvis for perioden fra forrige GF/årsmøte til i dag. GF/årsmøtet
bestemmer om det skal fastsettes ett beløp pr styremedlem eller en samlet sum som
styret selv kan fordele. Normal praksis er at det avgående styret fastsetter fordelingen,
selv om fordelingen gjøres etter at de er gått av.

Etter fjorårets valg, har 1.varamann hatt møteplikt i Styret og fungert som sekretær for
Styret

Totalt styrehonorar for perioden fra forrige generalforsamling til i
dag, fastsettes til kr. 200.000,-.

Fordelingen av honoraret blir som følger:

Styreleder kr. 80.000,-

Styremedlem (nestleder) kr. 40.000,-

Styremedlem (Service) " 20.000,-

Styremedlem (Miljø) " 20.000,-

Styremedlem (Garasje og parkering) Kr. 20.000,-

1, varamedlem (Sekretær) Kr. 20.000,- (møteplikt)

Sum totalt Kr. 200.000,-

Valg7.
Viktig at man lister opp det komplette styret etter valget i selve vedtaket. Ved siden av
hver person anbefales å skrive rolle valgt til, hvor lenge valgt for, evt hvor lenge igjen
hvis ikke på valg.

Hvis man velger andre roller enn til styret, fx valgkomite, hagekomite og lignende, så
listes bare disse opp i i vedtaket etter styremedlemmene.

I brev til valgkomiteens leder datert 25. januar 2020, ble prosessen med fremskaffing av
kandidater til valget 2020, bedt igangsatt. Vedlagt fulgte kopi av andelseieroversikten fra
SBBL portalen slik at valgkomiteen har nok opplysninger til å utføre denne jobben.

Styret har bestått av:

Styreleder - Leif Gunnar Vigebo  

Styremedlem - Jan Reidar Berg Christensen (Nestleder)

Styremedlem - Jorunn Moi (Bomiljø)

Styremedlem - Per Otto Rasmussen (Garasjer og parkering)

Styremedlem - Kari Log (Service)  

1.Varamedlem - Vigdis Fløystøl (Sekretær)  

Varamedlem - Nicolai Gaustad Olsen  

Varamedlem - Kristine Thorsen  



Forslag til vedtak: Det ble avholdt valg til styret. Etter valget består styret av:

Styreleder - Leif Gunnar Vigebo ( ikke på valg / et år igjen)

Styremedlem - Jan Reidar Berg Christensen (ikke på valg/et år
igjen)

Styremedlem - Jorunn Moi (ikke på valg / et år igjen)

Styremedlem - Per Otto Rasmussen (ikke på valg/et år igjen

Styremedlem - - (valgt for år)

1.Varamedlem - - (valgt for 1 år)

Varamedlem - - (valgt for 1 år)

Følgende ble valgt til valgkomite:

- (valgt for 1 år)

-(valgt for 1 år)



Styrets årsmelding for GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG 
for  2019

GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG ligger i Kristiansand kommune. Boligselskapets
hovedoppgave er drift og vedlikehold av boligselskapets eiendom, med unntak av de
deler av eiendommen som hver enkelt eier har ansvar for. Forutsetning for fortsatt drift er
tilstede, og regnskapet er avlagt på denne forutsetning. Det er styrets oppfatning at det
fremlagte resultatregnskap og balanse gir en rettvisende oversikt over boligselskapets
drift i 2019 og om boligselskapets stilling ved årsskiftet. Ved årets slutt består styret av:
Leder, Leif Gunnar Vigebo, Vigebo 37
Styremedlem, Kari Log, Gislemyrveien 2 C 5.Etg.
Styremedlem, Jan Reidar Bergh-Christensen, Gislemyrveien 4 C 5.Etg.
Styremedlem, Per Otto Rasmussen, Gislemyrveien 2 A 3.Etg.
Styremedlem, Jorunn Moi, Gislemyrveien 4 B 1.Etg.
Varamedlem, Nicolai Gaustad Olsen, Gislemyrveien 4 A 3.Etg.
Varamedlem, Vigdis Fløystøl, Fløystølvegen 255
Varamedlem, Kristine Thorsen, Gislemyrveien 2 C 2.Etg.  

Styrets arbeid i 2019
Avholdt ekstraordinær generalforsamling (EOGF) 05.02.2019 vedrørende Styrets
beslutning om økning av husleia med kr. 200,- per måned fom 01.01.2019.

EOGF ble ønsket fra minimum 10% av andelseierne.

Resultat: 26 var enig med Styret og hadde tillit til det. 9 var ikke enig med styret og
hadde ikke tillit til det.

Nytt Styre etter vedtak i generalforsamling (GF) 30.04.2019:

Styreleder Leif Gunnar Vigebo - valgt for 2 år

Styremedlem Jan Reidar Bergh-Christensen - valgt for 2 år

Styremedlem Jorunn Moi - valgt for 2 år

Styremedlem Per Otto Rasmussen - valgt for 2 år

Styremedlem Kari Log - ikke på valg / 1 år igjen

1- varamedlem Vigdis Fløystøl - valgt for 1 år

Varamedlem Nicolai Gaustad Olsen - valgt for 1 år

Varamedlem Kristine Thorsen - valgt for 1 år

Saker innmeldt fra eierne på GF 30.04.2019:

Sak 4.1 Sig i bakken etter gravarbeid - Enstemmig vedtatt

Undersøkt med Kristiansand kommune mht seg i bakken på parkeringsplass foran 2-er
blokka - mot øst - jfr. GF 2019. Kristiansand kommune ville ikke bistå med dette arbeidet.

Sak 4.2 Mangel på parkeringsplasser - Enstemmig vedtatt og effektueres etter behov

Sak 4.3 Avtaler som styret inngår skal legges ut på borettslagets sin hjemmeside - ikke
vedtatt



Sak 4.4 Vedtektsendring i forhold til innhenting av anbud - ikke vedtatt

Sak 4.5 Vedtektsendring i forhold til innhenting av anbud - ikke vedtatt

Sak 4.6 Vedtektsendring i forhold til innsyn i regnskap - ikke vedtatt

Styret avholdt beboermøte i etterkant av GF 30.04.2019 og gjennomgikk innkomne
forslag til nye tiltak der noen fikk god tilslutning og andre ble lagt på is

Etablert egen hagegruppe for folk med grønne fingre i Gislemyrveien 2-4 brl - disponerer
egen sjaktrom til eget utstyr

Etablert røykfrie inngangspartier etter vedtak i GF 2019

Kjørt brannøvelse i samarbeid med Kristiansand Brannvesen 12.06.2019 med full
evakuering begge blokker og etterfølgende debriefing / mulighet for spørsmål  

Opplæring av styrets medlemmer + vaktmester ift brannalarmtavle / oversiktskart / hva
som må gjøres hvis alarmen går

Kjørt frivillig oppfølging av brannøvelse 17.10.2019 med slokkeøvelser på merket
møteplass i vestenden av 4-er blokka sammen med Kristiansand Brannvesen
(gjennomgått slokking av brann i borettslag med slokkeredskaper som benyttes i
borettslaget)

Vedlikehold/oppgraderinger utført i 2019
Mottatt Vedikeholdsrapport for Gislemyrveien 2-4 borettslag våren 2019. Distribuert
"Oversikt over de viktigste vedlikeholdsoppgaver i prioritert rekkefølge" (side 26) til
andelseierne etter vurdering i Styret - jfr GF 2019.

Gjennomført to møter med SBBL teknisk der vi gikk gjennom oversikten nevnt ovenfor.

Fjernet ugress og jevnet ut foran garasjedørene - begge rekker

Gjennomført felling av 11 trær og kratt etter godkjennelse fra Kristiansand Parkvesen
( Brabo AS fikk jobben etter anbudsrunde)

Spylt bort grønnske fra garasjedører før maling under dugnad 2019

Hatt egen dugnad våren 2019 der "Oversikt fordeling arbeid under dugnad" viser hvilke
oppgaver som ble utført. Veldig bra oppmøte / god motivasjon / hyggelig sosial ramme
med grilling etc.

Kjøpt inn blomsterkasser som markør vestenden av 4-blokka (for å sikre passasje for
rullestoler og barnevogner) og østsiden av 2-er blokka

Skiftet vifte ventilasjonsanlegg Gislestua

Skiftet til ny prosjektor i Gislestua

Kjøpt inn sykkelstativer til sykkelrom begge blokker

Montert ny Miele-tørketrommel 4-er blokka

Monterte to nye overvåkningskameraer - et i sykkelrom blokk 4 og et i felles søppelrom
(avtale med Stanley Security som har det øvrige overvåkningsanlegget som de nye
kameraene er koplet til)

Malt opp fellesarealer innvendig begge blokkene (avtale malermester Knutson etter



anbudsrunde)

Skiftet utelys bedd til LED-lys - 24 stk (AS Elektrisk)

Skiftet til LED-lys fellesarealer begge blokker unntatt kjellerbodområdet - koordinert med
malingsarbeidet (avtale AS Elektrisk etter anbudsrunde)

Montert ekstra stikk-kontaker i bodområdet kjeller (AS Elektrisk)

Montert ekstra LED-lyspunkter i bodområdet 5.etg. (AS Elektrisk)

Montert ekstra LED-lys på kontoret (AS Elektrisk)

Skiftet sylinderlås alle dører som kun styremedlemmer/vaktmester skal ha nøkkel.
(Certego)

Avholdt samarbeidsmøte med Brabo AS der styret fremmet ønske om bedre
tilbakemelding når arbeid som fremgår av vatktmesteravtalen er utført slik at styret
kjenner status til enhver tid. Brabo AS jobber med nytt system og vil inntil dette er på
plass etablere en avkryssingsperm der vaktmester krysser av etterhvert som avtalt jobb
er utført.  

Opphengte lister for utført renhold fortsetter som før og kommer i tillegg til dette.

Styret har innhentet et tilbud fra annen leverandør av vaktmestertjenester, får et i tillegg
ila første kvartal 2020 og vil innhente nok et tilbud før man oppsummerer status disse
imellom.

Styret har nedsatt egen komite som arbeider med å revidere/oppdatere Husordensregler,
Vedtekter og Beboerinfo. Frist for sluttføring av dette arbeidet er 14 dager før siste
styremøte før GF 2020.

Kontoret er ryddet og pusset opp.

Fremtidig vedlikehold/oppgraderinger
Styret tar utgangspunkt i Vedlikeholdsrapport 2019 for Gislemyrveien 2-4 brl. og
prioriterer i samarbeid med SBBL gjennomføring av tiltak innenfor de økonomiske
rammer som til en hver tid gjelder.

Vedlikeholdsrapporten er del av utvidet avtale som Gislemyrveien 2-4 inngikk med SBBL
på basis av eksisterende forretningsføreravtale.

Etablert forprosjekt ifm skifting av taktekke begge blokker pluss skifting av tak begge
garasjerekker - jfr anbefalinger gitt i Vedlikeholdsrapport 2019 og erfaringer vi har gjort
mht lekkasjer i senere tid. Anbudet er lyst ut til tre erfarne leverandørfirmaer med
svarfrist 16.01.2020 (forlenget til 24.01.2020).

Har med utgangspunkt i Vedlikeholdsrapporten pkt 1 hatt ute på anbud gjennomgang av
alle branncelledører og lukkemekanismer knyttet til disse, lister, nøkkel til sikringsskap
etc. Styret har gjort avtale med Norlock AS som har bestilt to nye branndører til 2A og
elektronisk lukkemekanisme til inngangsdør samme sted (vil dempe for mye dørstøy i
området) og forventer gjennomføring av prosjektet i februar/mars 2020.

Neste fokusområde vedlikehold etter taktekkeskifting (hvis OK for GF), vil bli male
trevirke allhus, blokkenes inngangsparti og inngangene på baksiden av blokkene.
Overfaltebehandle puss på allhus samt betongvegger. Utføre gjenstående arbeid på
garasjeanlegg.

Forøvrig - løpende vedlikehold etterhvert som noe skjer.



Årsmeldingen er godkjent av styret 20.02.2020



BudsjettBudsjett









Sum

Sum

Sum

  6640 PER.VEDLIKEHOLD BYGG

Sum



Sum





Sum egenkapital 31.12



Resultat og balanse med noter for GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG

Styreleder Leif Gunnar Vigebo (sign.) 18.03.2020
Styremedlem Kari Log (sign.) 22.02.2020
Styremedlem Jorunn Moi (sign.) 17.03.2020
Styremedlem Jan Reidar Bergh-Christensen (sign.) 17.03.2020
Styremedlem Per Otto Rasmussen (sign.) 18.03.2020


































