
Protokoll

fra ordinærgeneralforsamling iLyngmyra Borettslag tirsdag 07.05.2019 kl. 18:00 - Storstua i

Gaupevegen.

1. Konstituering

Vedtak:
;;;;;"'' Choslo -' Lc"r bb*3
sekretær: Artn- C\d Ili^ trr<Ånik64-,-\
Eier til å undertegne protokollen: t\aro.-L4 \X/ CO-u.r

Antall andelseiere med stemmerett: ,r.'-',
Antall fullmakter: !"'

Totalt: ,i'-.,,

Bemerkninger til innkallingen: ''r " -': ' i^':';r r'-' i', l. ' t-.- 't

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

2. Årsoppg jør for 2018

Vedtak:
Regnskapet ble godkjent.
Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet
Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

3. Styrets årsmelding for 2018

Vedtak:
Årsmeldingen ble tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2018-2O19

3.'

Vedtak:
Styrehonorar for perioden 2018-2019 ble fastsatt til kr: ZbSoql,-
5. Kameraovervåking i garasjen
Dersom kameraovervåking vedtas tas dette inn som tillegg til borettslagets vedtekter som
nytt punkt 1-3 "Kameraovervåking i garasjer".

Vedtak: 6 errn eS n^ecl A+ r.^c,t 'l s{e*'rv\e-r
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6. IN-ordning
.-re+staC-t+{Veatat:
Styret gis iullmakt til å etablere IN ordning om det skulle vise seg å være hensiktsmessig for
borettslaget.

Vedtak:
l_r€-L 3

1

b y,t-r*a-k+ $t "» <Ja-Uere- {h\
or

7. Valg
Det skal velges:
Styreleder for 7 3r, ved særskilt valg
2 styremedlemmer for 2 år

4 varamedlemmer for 1 år

Valgkomite for 1 år

på valg: Christian Langberg
på valg: Tore Barstad Bakken

Torbjørn Gustafson

på valg: Niels-Egil Wanggaard
Jonny Nyrønning
Christopher Magnussen
Øyvind Grytan

på valg: Inge Gjøvik
Hans Kottum
Ann Marie Groven

2 delegerte m/varamedlemmer til TOBBs generalforsamling.

Vedtak: - r

valgt som styreleder for 2 år ble: C\'\dS-€ca-t\ LCuvrl!:c;-c1

valgt som styremedlemmer for 2 år ble: T-\s"f \tørn 'j 6u4åc,-i
't ' 9r hrq{..n(J, e\u-ur c-t L 

\
Valgt som varamedlemmer for 1 år ble: ) ')

T "s.u.B'*sJi 3'1*a;*l Y E§åffi2. a.^-,-
Valgt såm medlemmer til vålgkomite for 1 år bld: ' \)

t{gWre t€_l;'*f J^^<_n be
bre: C,hÅa*Dqvr *3k1

rsamling ble:

5ofl

.\
t\c'Yr >

Valgt som

Valgt som

Møtet avslr

I

rtq

Er Ls-r^.c[

delegerte til TOBBs generalforsamling

vara for delegerte til TOBBs generalfo

n3

\<> rblcø r n 6.r,

{855
Sorr t\Dtd. %;c,b - n

uttet:

k-}..

W*
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