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                                                   Referat fra 
                                            Generalforsamling 
                                                           i  
                                       Skytten Huseierforening 
                           Onsdag den 6. april 2005 klokken 19:30. 
 
 
 
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 og dugnadssjefer 
 
 

Saker til orientering: 
 
6.   Informasjon fra Styret 
 
                              ---------------------------o------------------------- 
 
 
1. Valg av møteleder og referent 

      Møteleder var Kristine Frøstrup og referent Hélen Skarphagen. 
 

2. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
      Antall fremmøtte 26, antall fullmakter 11, samlet 37, som utgjør en      
      beslutningsdyktig generalforsamling. 
 
      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 som er vist i Vedlegg 1 ble godkjent av 
generalforsamlingen. 
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4. Godkjenning av budsjett 2005.  

     Medlemsavgiften p.t. kr. 2.700,- ble foreslått øket til kr. 2.750,- grunnet etablering 
på internett. Det kom imidlertid et benkeforslag fra Morten Opsal om å heller 
senke avgiften til kr. 2.500,- for året 2005. Det ble flertall for dette forslaget. Dette 
ble godkjent. Det medfører et budsjett som ikke går i balanse. Det skal allikevel 
gå bra så lenge vi får inn årsavgiften ved forfall, og at vi mottar våre felles utgifter 
med forskjellig forfall. 

 
      Budsjettet er vist i Vedlegg 2. 
 

5. Valg av styremedlemmer og dugnadssjefer 
     Styremedlemmene velges for 2-to år. 
     Det er valgt 3 nye styremedlemmer: 
     - Stig Kvisle, Skytten 95 
    - Bjørn Sandvik, Skytten 107 
    - Lars Erik Holth, Stian Kristensens vei 60 
 
 
 
     Generalforsamlingen har fått følgende som dugnadssjefer: 
     Påtroppende:      
     Roy Arne Berggren       Stian Kr.vei 90 
     Trond Lund  Stian Kr.vei 36 
     Marianne Lian  Skytten 19 
     Willy Syvertsen  Skytten 71 
      

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.  

 
     Saker til orientering: 
 

6. Informasjon fra styret framsatt på Generalforsamlingen: 
     Utbedring av lekeapparat ved Skytten 93/95, kontaktperson Willy Syvertsen. 
      

Generalforsamlingen vedtok å opprette en egen hjemmeside for huseierforeingen,  
      http://www.skytten-huseierforening.net Siden er opprettet slik at de som vil kan gå inn å       

registrere mailadressen sin, den er ikke informativ enda, men den kommer 
forhåpentlig på beina før eller i løpet av sommeren. 

  
Vi vil på dugnaden i år få montert opp tidligere innkjøpte fotoceller på garasjene. 
 
Det vil byttet sand i sandkassen Skytten Øst. 
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Vi har endelig fått kontakt med ”gate”-feieren, han har lovet feiing i denne uken, 
f.o.m. 18. april -22. april.   
 
VEL MØTT PÅ DUGNADEN ONSDAG DEN 27. APRIL! 

   
 
      Diverse: 
  
      Følgende kommentarer:  
 
      Det er altfor mye en god del kjøring i området vårt, og mange kjører altfor fort.  
 

Styret benytter denne anledning til å minne om at kjøring til eiendommene 
er forbudt! 

      Det bør ikke kjøres i annet enn 1. gir hvis du skal klare å stoppe for et lite 
barn som kommer ut mellom bodene.  

 Biler som tilhører garasjene i Skytten vest henstilles til å bruke innkjøring i 
Skytten vest, biler som tilhører garasjene i Skytten øst henstilles til å bruke 
innkjøring i Skytten øst. (Innkjøringen i Skytten vest vil bli forandret så det 
går an å kjøre ut og inn.) 

       
Vi minner om parkeringsforbudet. Biler skal ikke stå parkert andre steder enn i   
garasjene og på gjesteparkeringsplassene. Vis hensyn når dere parkerer slik at 
naboen får plass.Parker så det blir plass til flest mulig, ikke la det være en halv 
bilbredde mellom bilene. 

 
      Husk å bruke tidsur på motorvarmeren, hjelp oss å spare på strømutgiftene. 
    Et forslag fra salen var at de som brukte motorvarmer betaler inn litt ekstra. Dette 

kommer vi eventuelt tilbake til på neste generalforsamling. Styret skal forsøke å 
se på strømforbruket vedr. garasjene kommende år. 

 
 
 
 
 
 

 


