
 

                    
 
                                            Generalforsamling 
                                                           i  
                                       Skytten Huseierforening 
                           Onsdag den 6. april 2005 klokken 19:30. 
 
 
 
 
Det innkalles herved til generalforsamling onsdag den 6. april kl. 19:30 på Gommerud 
Skole, landskap 3. Inngang ved tilsynsvakten i underetasjen mot øst. 
 
Vedtektene krever at det er minst 30 hustander 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. 
 
Vedlagte fullmaktskjema kan benyttes og sendes med en god nabo dersom du/dere 
ikke kan komme. 
 
 
Saksliste: 
 
Saker til behandling: 

1. Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
3. Årsberetning og regnskap 
4. Godkjenning av budsjett for 2005  
5. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
 
 
Saker til orientering: 
 
6.   Informasjon fra Styret 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Regnskap 2004 
2. Budsjett 2005 
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1. Valg av møteleder og referent 
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
3. Årsberetning og regnskap 

 
Det har vært avholdt 4 styremøter i året som er gått siden forrige generalforsamling.  
Styret har bestått av: 
Kristine Frøstrup     Formann             På valg 
Kristin Keiseraas  Kasserer             På valg 
Hélen Skarphagen  Sekretær 
Ole Engebretsen  Styremedlem      På valg 
Gro Lunderby  Styremedlem 
Manuell Valdes  Styremdlem 
 
Regnskapet for 2004 er vist i Vedlegg 1 
 

4. Godkjenning av budsjett 2005.  
Medlemsavgiften p.t. kr. 2.700,-. Vi må fra og med i år 2005 også betale strømmen 
for lysmastene som er plassert i vårt område. Til sammen 17 stk. lysmaster. Dog ikke 
de som er plassert på kommunale gangveier. Det skal være mulig å søke om støtte 
til denne utgiften, og Styret undersøker dette. Håper å kunne informere mer om dette 
på generalforsamlingen. 
 
For å begrense strømutgiftene, minner vi om at alle som har/benytter motorvarmer 
må bruke tidsur. 
På dugnaden i år vil vi forsøke å få montert fotocellene som ble innkjøpt for en tid 
tilbake. Styret vil kontakte et par elektrikere i foreningen.  
 
Budsjettet er vist i Vedlegg 2. 
 

5. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
Styremedlemmene velges for 2-to år. 
Det skal velges 3 nye styremedlemmer 
Følgende forslag er kommet: 
Stig Kvisle, Skytten 95 
Bjørn Sandvik, Skytten 107 
Lars Erik Holt, Stian Kr. vei 60 
 
 
Styre foreslår som dugnadssjefer: 
Avtroppende     Påtroppende  Adr. 
Steinar Evensen  Stian Kr.vei 84 
Trond Lund   Stian Kr.vei 36      fortsetter neste sesong 
Kjell Hammershaug  Skytten 27               Marianne Lian  Skytten 19         
Willy Syvertsen  Skytten 71 
 
Forslag til nye dugnadssjefer må komme styret i hende før generalforsamlingen. 
Dugnadssjefene koordinerer dugnaden den 27. april 2005, og må påse at 
containerne kun brukes til det de er ment for, sand og hageavfall fra dugnaden. 
Beboere som har annet avfall må fjerne sitt eget avfall for egen regning.   
Dugnaden gjelder kun fellesarealene. 
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Styret foreslår for revisor: 
Morten Opsahl, Skytten 5 
 
 

6. Saker, forslag fra Styret: 
 

1. Vi har tatt kontakt med Willy Syvertsen dugnadssjef i Skytten Vest, for å få 
sikret lekestativet utenfor Skytten 93.  
 
2.  Styret vil gjerne legge frem forslaget om å få Skytten Huseierforening på egen 
side på internett. 
Vi har fått et tilbud som er på ca kr. 2.000,- pr. år for en egen web-side. I tillegg 
kommer en engangsutgift på ca kr. 120,- for registrering av domene + evt. tiden 
det tar for leverandøren Bytesize å ordne dette og publiseringsverktøyet (som gjør 
det enkelt for styremedlemmene å selv kunne oppdatere sidene). Styret foreslår å 
gå inn for å registrere domenet www.skytten-huseierforening.net for Skytten 
Huseierforening. Påtroppende styremedlem Bjørn Sandvik har sagt seg villig til å 
implementere portalen og oppfølging av dette. 
Merkostnad for hver enkelt medlem  utgjør ca. kr. 25,- pr. medlem. Hvis vi legger 
på årsavgiften med for eksempel kr. 50,- har vi dekket dette + litt til evt. andre 
ting.       
Ved å ha en egen  web-side vil Styret kunne legge ut informasjon av interesse, de 
som trenger informasjon om hvem som er dugnadssjef, eller ikke vet hva 
husfargen heter, kan gå inn her å finne nødvendig informasjon. I tillegg kan 
distribusjon foregå enklere. Selvfølgelig vil de som ikke har internett få den 
samme informasjon som tidligere.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULLMAKTSKJEMA GENERALFORSAMLINGEN 2005  
 
 
Jeg_________________________________________________________________ 
 
med adresse_________________________________________________________ 
 
gir herved___________________________________________________________ 
 
med adresse_________________________________________________________ 
 
fullmakt til å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen den 6. april 2005. 

http://www.skytten-huseierforening.net/

