
Generalforsamling 2007 i Skytten Huseierforening 
 
Det innkalles herved til generalforsamling torsdag 22. mars kl. 19:30 på 
Gommerud Skole. Inngang ved tilsynsvakten i underetasjen mot øst (følg 
merking). 
 
Vedtektene krever at det er minst 30 husstander representert for at 
generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig, vi håper at flest mulig tar 
seg tid til å komme slik at vi får dette unnagjort på første forsøk. 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
2. Valg av ordstyrer og referent + 2 medlemmer til å underskrive 

protokoll 
3. Årsberetning og regnskap for 2006 
4. Godkjenning av budsjett for 2007 og fastsetting av årskontigent 
5. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
6. Informasjon fra Styret 
7. Andre saker 
8. Informasjon fra vår representant i Gommerud Vel 

 
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
 
2. Valg av ordstyrer og referent + 2 medlemmer til å underskrive protokoll 
 
Styret foreslår 
Ordstyrer: Bjørn Sandvik, leder Skytten Huseierforening 
Referent:  Gro Lunderby, sekretær Skytten Huseierforening 

 
3. Årsberetning og regnskap for 2006 
Styret har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 
Bjørn Sandvik Leder På valg 
Stig Kvisle Kasserer På valg 
Gro Lunderby Sekretær På valg 
Lars Erik Holth Styremedlem På valg 
Geir Fjellhøy Styremedlem  
Helge Tvenge Styremedlem  
Det har vært avholdt 6 styremøter siden forrige generalforsamling. 
 
Resultatregnskap for 2006 
Inntekter:  
Medlemsavgift 255 206,00
Renteinntekter/andre inntekter 8 073,29
Sum inntekter 263 279,29

Driftsutgifter:  
Strøm garasjer 12 792,53 
Oppgradering lekeplasser 0,00 
Oppgradering kabel-nett 0,00 
ÅrsavgiftTelenor Avidi - kabel-TV 129 260,76 
Snøbrøyting 62 812,50 
Vedlikehold, dugnad, containerleie * 28 725,76 
Drift av foreningen, gebyrer, forsikring 4 537,00 
Andre utgifter - utstyr 15 880,48 
Sum driftskostnader 254 009,03 
Årets resultat 9 270,26 
Balanse pr. 31.12: 2006
Eiendeler:  
Kasse  238,10 
Brukskonto 23 750,75 
Kapitalkonto ** 127 579,48 
Sum eiendeler 151 568,33 
Gjeld & egenkapital:  
Tilgode / utestående 26 016,00 
Udisponert overskudd pr 1.januar 116 282,12 
Overskudd/underskudd  9 270,26 
Bet. for mye/for lite medl.avgift  0,00 
Korr. øresavrunding  -0,05 
Sum gjeld og egenkapital 151 568,33 
 
4. Godkjenning av budsjett for 2007 og fastsetting av årskontigent 
Årskontigent (medlemsavgif) for 2007; Styret foreslår kr. 3000,- 
 
Budsjett for 2007 

     
Pr medlem 

(94 stk) 
Medlemskontingent (netto)   280 580  2 985 
Renteinntekter   1 500  16 
Andre inntekter   5 500  59 
Sum inntekter     287 580  3 059 
Strøm i garasjer   13 500  144 
Årsavgift Bærum Kabel-TV   132 000  1 404 
Snøbrøyting   65 000  691 
Vedlikehold, dugnad, containerleie   26 750 * 285 
Drift av foreningen, gebyrer, forsikring   5 000  53 
Kontigent Gommerud Vel   0  0 
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Strøm veilys (inkl. Utskift 4 stk) 17 960 16 320  174
Sum utgifter     258 570  2 751
Overskudd / Underskudd     29 010  309

     
* Vedlikehold, dugnad, containerleie:      
Denne posten består av følgende forslag:      
Sand   2 500   
Feiing   8 750   
Containerleie   8 500   
Dugnadsbevertning   2 000   
Annet     5 000    
Sum     26 750    
 
5. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
Styremedlemmene velges for 2 år. 
Det skal velges 4 nye styremedlemmer. 
 
Følgende forslag er kommet: 

1. Frode Dirnes, Skytten 55 
2. ... 
3. ... 
4. ... 

 
Styret foreslår for revisor: Elisabeth Aarnes Holth, Stian Kr. vei 60 
 
Styret foreslår som dugnadssjefer: 
Avtroppende Adresse Påtroppende Adresse 
Helge Tvenge Skytten 7   
Sten Ingar Svendsen Skytten 93   
Roy Arne Berggren Stian Kr. vei 90   
Trond Lund Stian Kr. vei 36   
NB! Hold av onsdag 2. mai for årets vårdugnad. Vèl møtt! 

 
6. Informasjon fra Styret 

1. Endringer i forbindelse med Canal Digital. 
2. Oppmerking av parkeringsplass; det ble på Generalforsamling 2006 besluttet 

oppmerking av gjesteparkeringene til huseierforening etter vår-feiing. Dette har 
dessverre ikke blitt gjort og vi ønsker å få ordnet dette i forbindelse med neste 
dugnad.  

3. Farge på vinduer/dører; styret ønsker å gjøre oppmerksom på at det ikke er 
anledning til å velge nye farger på dører/vinduer i rekkehuset når dette skiftes. 
Dette skal i så fall godkjennes av styret på forhånd, samt være enighet av 
medlemmene i rekken, ref. våre vedtekter §3f ”Valg av farver ved utvendig 
oppussing samt utvendig bygningsmessig arbeider forelegges Styret til 
godkjennelse.” 

4. Avskiltede biler; flere biler har i vinter blitt gjensatt i Stian Kr. vei/Skytten/ og på 
parkeringsplass og vi håper at alle forstår at dette opptar plass og er til hinder for 
brøytebil. Det skal være undøvendig at Styret må ta tiltak for å få disse bilene 
borttauet! 

5. Parkering langs Stian Kr. vei; det foreligger her en midlertidig parkeringstillatelse fra 
Bærum Kommune. For at vi ikke skal miste denne må biler fjernes ved snøfall før 
brøytebilen kommer. 

6. Styret viser til artikkel ”Piper var brannbomber” i Budstikka 06.11.2006 som 
omhandler pipene i huseierforeningene Vestli og Åsjordet der nesten samtlige 154 
boliger har sprekker i pipene. Styret har diskutert om vi skal øke årskontigenten for 
2007 for en felles kontroll av pipene. Nå er imidlertid en av oppgavene til brann og 
feievesenet å føre ”tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og 
er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade”, noe som skal sjekkes hver 
gang rykkanal feies av feiemester. 

7. Minner om at det ligger mer informasjon på http://www.skytten-
huseierforening.net/ der du også kan melde deg på mailinglisten vår. 

 
7. Andre saker 

1. Garasjene våre er gamle, slitte og små for dagens biler og styret ønsker å høre om 
noen er interessert i å sitte i et garasjeutvalg som kan se nærmere på tiltak for å 
bedre situasjonen. 

 
8. Informasjon fra vår representant i Gommerud Vel 
Hèlen Skarphagen, Skytten 37 
 
Vedlagte fullmaktskjema kan benyttes og sendes med en god nabo 
dersom du/dere ikke kan komme. 
 

Klikk klipp... 
 
FULLMAKTSKJEMA GENERALFORSAMLINGEN 2007  
 
Jeg_______________________________________________________ 
 
med adresse________________________________________________ 
 
gir herved__________________________________________________ 
 
med adresse________________________________________________ 
 
fullmakt til å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen den 22. mars 
2007. 
 
 

Underskrift: _______________________________________ 
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