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PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 
JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG 

30.04.2015 
 

1. Konstituering 
1.1 Valg av møteleder 

Vedtak: Styreleder Roger Engesland (Enst.) 

1.2 Valg av referent 

Vedtak: Sekretær Vidar Lynnæs (Enst.) 

1.3 Valg av tellekorps 

Vedtak: Marianne Ljungberg og Eirik Dahl (Enst.) 

1.4 Valg av protokoll underskriver 

Vedtak: Thomas Haarr og Morten Rønning (Enst.) 

1.5 Godkjenne innkalling 

Vedtak: Godkjent (Enst.) 

1.6 Godkjenne dagsorden 

Vedtak: Godkjent (Enst.) 

1.7 Godkjenne antall stemmeberettiget og fullmakter 

Antall stemmeberettiget: 27 stk 
Antall fullmakter: 3 stk (1 stk fullmakt forkastet da en andelseier hadde med seg 2 stk) 
Totalt: 30 stemmer 
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2. Styrets årsberetning for Jærnes terrasse borettslag perioden 

25.04.2014 - 30.04.2015 

 
Styret har i overnevnte periode bestått av: 
 

Leder Roger Engesland Jærnesheia 41 950 63 293 

Nestleder Rosa Venegas Oyarzum Jærnesheia 71 A 944 89 507 

Sekretær Vidar Lynnæs Jærnesheia 36 A 408 53 982 

Medlem Anne Karing Bedringås Buhusheia 18 B 938 26 501 

Medlem Are Garshol Buhusheia 18 C 905 65 555 

Medlem Svein Reinton Jærnesheia 49 976 56 679 

Miljøansvarlig Tommy Hansen Jærnesheia 46 A 996 02 190 

    

Varamedlem Rebecca Veggeland Jærnesheia 69 C 902 80 904 

Varamedlem Thomas Haarr Jærnesheia 71 C 950 00 679 

Varamedlem Zbigniew Zwolak Jærnesheia 65 B 998 86 652 

 
Valgkomite: 

Valgkomite Anne Brith Tønnesen Jærnesheia 67 A 922 41 266 

Valgkomite Kirsten Nystad Buhusheia 4 B 965 01 571 

Valgkomite Stein Ove Nilsen Buhusheia 6 E 468 47 580 

 

Styret: 
Borettslagets styre har i perioden bestått av 2 (to) kvinner og 5 (fem) menn. Styrets leder er 
mann. Borettslaget har 13 tillitsvalgte inkludert vararepresentanter og valgkomite, av disse er 5 
(fem) kvinner og 7 (syv) menn. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber 
likestilling ved valg av tillitsvalgte i borettslaget. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmede tiltak i 
borettslaget. 
 
Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter i perioden. 
 
Styret har behandlet saker fremmet av andelseierne og prøvd å løse disse etter beste evne og i 
samråd med gjeldende lover og vedtekter. Styret har også behandlet saker fremmet av styrets 
medlemmer. Styret har hatt jevnlig kontakt via telefon og E-mail. 
 
Hovedfokus for styret i perioden har vært å behandle henvendelsene fra andelshaverne, samt å 
fokusere på å få kostnadene i borettslaget ned. 
 
Flere av styrets medlemmer har deltatt på diverse kurs relatert mot deres verv i borettslaget. 
 
Styret har i inneværende periode gjennomført omfattende vedlikehold av bygningsmassen. 
  
Ny forsikringsavtale er inngått med Gjensidige forsikring som har gitt en stor innsparelse for 
borettslaget. 
 
Styrets medlemmer har deltatt på befaringer ved behov, samt påtatt seg enkelte oppgaver for å 
spare kostnader. 
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Det er styrets oppfatning at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en rettvisende oversikt 
over borettslagets drift i 2014 og om borettslagets stilling ved årsskifte. 
 
Borettslaget: 
Jærnes Terrasse Borettslag ligger i Kristiansand kommune. Borettslagets formål er å gi 
andelseierne bruksrett til bolig i lagets eiendom, samt virksomhet som står i forbindelse med 
dette.   
Forutsetning for fortsatt drift er tilstede, og regnskapet er avlagt på denne forutsetning.  
Borettslaget har ingen ansatte og således intet arbeidsmiljø.  
Borettslagets drift medfører ikke betydelig påvirkning av det ytre miljø. Det er ikke iverksatt 
spesielle tiltak som har betydning for forurensing eller annen påvirkning av det ytre miljø. 
Borettslaget har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2014. 
 
Miljøutvalget: 
Miljøutvalget har i perioden tatt hånd om følgende oppgaver. 
- Utdeling av maling ved utbedringer 
- Utdeling av vaskemidler 
- Utdeling av brøytestikker 
- Befart fellesområder/lekeplasser 
- Arrangert vårdugnad 
- Kutting av trær 
- Merking av p-plasser 
- Behandlet søknader fra beboere i forbindelse med tilskudd til fellesområder 
Miljøutvalget oppfordrer beboere som ønsker å forskjønne sitt nærområde til å søke om tilskudd. 
Det planlegges vårdugnad før 17. mai også i år. Innkalling med detaljer kommer i 
postkassen. 
 
Maling: 
Styret får stadig henvendelser angående maling og når det skal males. I utgangspunktet skal alle 
boenhetene males i 2016, men styret vurderer muligheten for at enkelte beboere allerede i 2015 
kan gjøre jobben. Den beslutningen vil tas ut fra hvilken avtale vi kan få på levering av maling, 
samt at enkelte boenheter allikevel må male boligene pga. utskiftninger foretatt høsten 
2014/vinter 2015. 
Informasjon om hva som skjer vil bli distribuert alle beboerne når dette er klart. 
 
Grendehuset: 
Grendehuset er i perioden leid ut 24 ganger. Hovedsakelig til beboere i borettslaget. Lokalene 
egner seg ypperlig til dåp, konfirmasjon, bursdagsfeiringer og ikke minst dataparty. Grendehuset 
er allerede utleid flere helger ut på våren/for sommeren 2015.  
 
I løpet av perioden er grendehuset vesentlig oppgradert og taket er vasket, impregnert og malt. 
  
Kjøp og salg av andelene: 
Det har i perioden vært omsatt 14 andeler i borettslaget 
Disse er fordelt på: 
Buhusheia: 7 andeler 
Jærnesheia 7 andeler 
Prisspekteret for boligene er stort, laveste oppnådde salgspris for perioden var kr 
1 430 000,-, mens høysete oppnådde salgspris var kr 2 200 000,-. 
Gjennomsnittspris har vært kr 1 715 000. 
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Vedlikehold: 

Styret har mottatt 81 saker om befaring/utbedring fra april 2014 til og med mars 2015. De aller 
fleste sakene dreide seg om lekkasjer av vann fra utsiden, med der tilhørende kostnader for 
utbedring.  
 

Det har stort sett vært de boenhetene som har været direkte mot seg som har hatt behov for 
utbedring. Styret ser allerede en nedgang i henvendelser, noe som nok skyldes at de aller fleste 
som var hardest rammet er utbedret. Det er fremdeles noen utestående saker. 
 

Det er særs viktig at beboere som oppdager lekkasjer/skader ved sin andel, rapporterer dette 
snarest mulig til styret. Dersom en vannlekkasje/skade ikke meldes fra om, og dette medfører 
følgeskader på boligen, så vil kostnadene utover reparasjon av skaden bli belastet beboer. 
 
Økonomi: 
Som det fremkommer av regnskapet, har kostnadene til vedlikehold vært ekstra store i år. 
Men dersom ikke noe uforutsett skulle skje, forventer styret en markant nedgang i 
vedlikeholdskostnadene for 2015 sammenlignet med 2014. Årsaken til at husleien ikke er justert 
opp som et resultat av utbedringene, er fordi borettslaget har hatt penger på bok under 
vedlikeholdsfondet. 
 
Styret kan ikke se at det skal være behov for økning av husleien i løpet av 2015, men dette følges 
selvsagt opp kontinuerlig. 
 

Garasjene: 
Garasjene i borettslaget er privateide. Styret har blitt gitt oppgaven å administrere et eget 
vedlikeholdsfond som skal dekke forsikring, vedlikehold og reparasjon av bygningsmassen. 
Tilsvarende for boenhetene er det garasjeeiers ansvar å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av 
garasjene, herunder vask og maling av porter og vegger. Det bemerkes at beboere som har 
endegarasje også har ansvar for kortveggen. 
 

 
Styret ved Jærnes terrasse borettslag perioden april 2014 – april 2015 

Kristiansand, den 15.04.2015 

Roger Engesland   
Styreleder   
 

 
  

Rosa Venegas Oyarzun  Vidar Lynnæs  Tommy Hansen  
Nestleder Sekretær Miljøansvarlig 
 

 
  

Anne Karin Bedringås  Are Garshol  Svein Reinton  
Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
 

 

Vedtak: Styrets årsberetning er godkjent. (Enst.)  
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3. Regnskap 2014 
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Vedtak: Regnskapet for 2014 er godkjent. (Enst.) 
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3.1 Revisjonsberetning 
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Vedtak: Revisjonsberetning for 2014 er godkjent. (Enst.)  
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4. Budsjett 2015 

 



Protokoll til Generalforsamling 2015 Side 18 av 31 

 

 
 

Vedtak: Budsjettet for 2015 er tatt til etterretning. (Enst.) 
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5. Informasjon  
 
 

 

6. Innkomne forslag 
 

6.1  Søknad om å kunne ferdigstille gårdsplass i Buhusheia 14 C 
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Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner søknaden under forutsetning om at dette ferdigstilles 
innen utgangen av mai 2015. Endelig godkjenning for parkering gis av styret når denne er 
tilfredsstillende opparbeidet og kartplan rulleres ovenfor Europark. (Enst.) 
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6.2  Søknad om fjerning av platting/terrasse 

 
Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fjerning av plattingen. Plassen kan opparbeides til 
biloppstillingsplass, endelig godkjenning for parkering gis av styret når denne er tilfredsstillende og 
kartplan rulleres ovenfor Europark. (Godkjent mot 1 stemme) 
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6.3  Forslag til ny farge på husene 
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Vedtak: Styret har i alle år valgt ut hus fargene i borettslaget. Den foreslåtte fargen er en 

oljedekkbeis og vi kan ikke låse oss til denne. Styret gis fullmakt til å velge ut fargene for maling 

av borettslaget og en av fargene vi går for er en grå i samme sjanger. (Enst.) 
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6.4  Forslag til vedtektsendring 
 

Valgkomiteen har en viktig rolle i et borettslag. Det skal finne gode kvalifiserte kandidater til 

styret og varamedlemmer. Men det står ikke beskrevet noen plass i våre vedtekter hvordan 

valgkomiteen skal arbeide. Styret ønsker derfor at Generalforsamlingen tar stilling til om 

borettslaget skal ha en paragraf i vedtektene som omhandler valgkomiteens arbeid. 

  

Forslag til nytt punkt i vedtektene: 

 

§9.8 Valgkomiteen  

(1) Valgkomiteen skal innstille til nytt styre.  

(2) Valgkomiteen skal innstille til honorar for styrets og valgkomiteens medlemmer basert på 

deres innsats for borettslaget. 

(3) Valgkomiteen skal kontakte alle beboere med et informasjonsskriv senest 2 (to) måneder før 

Generalforsamlingen. Informasjonsskrivet skal oppfordre beboerne til å delta i styret.  

(4) Valgkomiteen skal innhente informasjon om styrets arbeid i året som har gått. Eksempelvis 

ved å kontakte forretningsfører, beboere og styrets medlemmer.  

(5) Valgkomiteen skal kontakte alle styremedlemmer som avslutter sin periode for å undersøke 

om de ønsker gjenvalg.  

(6) Valgkomiteen skal besøke et styremøte for å bli kjent med styrets arbeid. 

(7) Valgkomiteen skal orientere styret om fremgang i arbeidet ved styremøte i mars. 

 

Styret 

 

 

 

 

Vedtak: Endring av vedtektene er godkjent. (Enst.) 

 

NB! Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på Generalforsamlingen. 
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6.5 Søknad om parkering ved Buhusheia 16 

Styret vedtok i styremøtet 15.04.2015 at denne søknaden skulle oversendes til Generalforsamling for 

godkjenning. 
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Styrets oppfatning er at det må være tilgang for brøytebil og utrykningskjøretøy frem til terrassen til 

Buhusheia 14 C. 

 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner søknaden om parkering på deler av arealet som er søkt 

benyttet, resterende areal forblir vei for å sikre fremkommelighet. Før biloppstillingsplassene kan tas 

i bruk skal disse merkes opp av miljøutvalget og kartplan må rulleres mot Europark. (Godkjent, 3stk 

mot. )  
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7. Styre honorarer 
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Vedtak: Valgkomiteens innstilling er godkjent. (Enst.) 
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8. Valg 
 

 
Vedtak: 
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Styreleder:  
Roger Engesland  Valgt ved akklamasjon 

Styremedlem:  
Stian Veggeland  23 stemmer - Valgt 
Are Garshol   21 stemmer - Valgt 
Rosa Venegas Oyarzun  19 stemmer  
Thomas Haarr   26 stemmer - Valgt 
 
Varamedlem: 
Anne Brith Tønnesen 19 stemmer – Valgt som 2. vara medlem 
Edle Haug  17 stemmer – Valgt som 3. vara medlem 
Zbigniew Zwolak 7 stemmer 
Meta Tømmervik 16 stemmer 
Rosa Venegas Oyarzun 24 stemmer – Valgt som 1. vara medlem 
 
Valgkomiteen: 
Kirsten Nystad  Valgt ved akklamasjon 
Anne Marie Monge Valgt ved akklamasjon 
Oddbjørn Håverstad Valgt ved akklamasjon 
 
 
 

Valgt styre for perioden 2015-2016 
 
Styreleder  
Roger Engesland   Jærnesheia 41  950 63 293   2015-2017  
 
Styremedlemmer 
Are Garshol    Buhusheia 18 C  905 65 555   2015-2017 
Stian Veggeland  Jærnesheia 69 C 971 73 634  2015-2017 
Svein Reinton   Jærnesheia 49  976 56 679   2014-2016 
Thomas Harr   Jærnesheia 71 C 950 00 679  2015-2017 
Tommy Hansen   Jærnesheia 46 A  996 02 190   2014-2016 
Vidar Lynnæs   Jærnesheia 36 A  408 53 982   2014-2016 
 
Varamedlemmer 
1. Rosa Venegas Oyarzun Jærnesheia 71 A  944 89 507   2015-2016 
2. Anne Brith Tønnesen Jærnesheia 67 A  922 41 266  2015-2016 
3. Edle Haug   Buhusheia 4 A  908 50 264   2015-2016 
 
Valgkomite 
Kirsten Nystad   Buhusheia 4 B  965 01 571  2015-2016 
Anne Marie Monge  Buhusheia 12 A  909 30 415  2015-2016 
Oddbjørn Håverstad Jærnesheia 54 C  919 91 559  2015-2016 
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Generalforsamlingen ble hevet rundt kl 21:20. 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen 2015 
 
 
 
 

Vidar Lynnæs 
Referent 

 Roger Engesland 
Møteleder 

   

Thomas Haarr 
Andelseier 

 Morten Rønning 
Andelseier 

 


