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KSTRAORDI NÆ R G E N ERALFORSAM LI NG I G RAN DE LøKKE N BORETTSLAG

17. oktober 2013 kl 18.00 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Grandeløkken BL. Møtet

fant sted i Grendehuset.
Tilstede var 22 andelseiere og 13 andelseiere var representert vfullmakt.
Styreleder Knut Chistiansen ønsket velkommen og ba om at forsamlingen samlet seg i ett minutts
stillhet til minne om avdøde Ulla Martinsen. Hennes sønn Bjørn Martinsen takket for all
oppmerksomhet samt bårebukett fra Borettslaget til morens båre.
Innkalling og dagsorden ble godkjent
Knut Christiansen ble valgt til møteleder
Grete Voss Heiberg ble valgt til protokollfører
Grethe Rønning-Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Gunvor Elligers cg Kitty Lien ble valgt til teltekorps.
FØlgende saker ble behandlet:
Forslag om oppførinq av nve carporter.

Olav Marcussen redegjorde for planene for bygging av 5 nye carporter - 3 bak øvre carportrekke og 2
ved midtre carportrekke. Kostnadene fsr hver carport antas å ligge på ca. kr. 75.000, en kostnad som
den som får tildelt carport selv må dekke.
Styret ble med mer enn 2/3 flertallgitt fullmakt til å fullføre prosjektet som skissert.

Forslas om å godkienne oppførins av utebod mellom leilighetene 178 og 19A.
Dag Erik Nordlie orienterte om boden, som allerede er oppført. Det er blitt reist kritikk både fra
styret og andelseiere mot at den er oppført uten forutgående godkjenning.
Det ble vedtatt skriftlig avstemning, og forslag om godkjenning falt da det ikke oppnådde 2/3 av de

avgitte stemmer.

Forslae om å eodkienne oopføring av utebod for leiliehet 9A'

Thore Jan Klever og hans arkitekt KarlJohan Moseide orienterte om planene for oppføring av

uteboden.
Det ble vedtatt skriftlig avstemning, og forslag om godkjenning falt da det ikke oppnådde 2/3 av de

avgitte stemmer.
Forslag om å gi styret fullmakt

til

å godkjenne

fremtidige ansøkninger om oppføring av utebod for A-

os B-leiliehetene
Dette punkt på agendaen ble ikke behandlet grunnet avstemningsresultatene i de to foregående
saker.

