
PROTOKOLL 
 
Dato og klokkeslett: Tirsdag 31.01.17 – kl.18.00 
 
Sted: Grendehuset    
 
ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Østausa Borettslag 
 
 

1. Konstituering 
 

1.1 Valg av møteleder 
 

  Som møteleder ble valgt: Cathrine Vogt Bugge 
 

 
1.2 Valg av sekretær 

 
 Som sekretær ble valgt: Cathrine Vogt Bugge 
 
 

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokoll en sammen med møtelederen 
 

 Valgt ble: Mette Hansen   
 

     
1.4  Opplysning om antall møtende med stemmerett og  antall fullmakter 

 
Antall fremmøtte med stemmerett: 32 
Antall fremlagte fullmakter: 9 
Totalt: 41 

 
 

1.5  Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: Godkjent 

 
 

1.6  Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: Godkjent  

 
 
 
 
 

 



 
2. Grendehuskomiteen 

Den avsatte Grendehus-komitéen har krevd avholdt en ekstraordinær generalforsamling 
angående drift av grendehuset. Komitéen ønsker følgende saker tatt opp: 

1. Vi vil at grendehuset skal driftes som tidligere av den til enhver tid valgte huskomité. 
2. Beboer skal kunne leie etter eget ønske. 
3. Prisen for en helg (fredag-søndag) skal være kr 1000,- uten dekketøy og kr 1500,- 

med dekketøy. Skal også kunne leies for kr 100,- pr time. 
 

Med vennlig hilsen  
Iren Bjerkan og Anne Ødegaard Olsen 

 
 
Styrets kommentar til pkt. 1: 
På bakgrunn av de siste årenes økte krav fra myndigheter og USBL har styrets plikter endret 
seg. Blant annet skal all lønn innrapporteres løpende, og kontantbeholdninger skal 
innrapporteres månedlig. Per dags dato har borettslaget kun én kontantbeholdning – 
grendehuskomitéens. 

Det er Østausa BRL som står for alle store utgiftsposter, som lønn til grendehuskomiteen, 
vedlikehold og vask. Inntektene fra utleie bør også innlemmes i den daglige driften.   

Styret har etablert egen vaktordning, og på bakgrunn av de kriterier som USBL setter for 
avtaleinngåelse, fakturering og dokumentasjon, finner styret det mest hensiktsmessig å 
håndterer utleie av grendehuset selv. 

Styrets innstilling til pkt. 1:  
Forslaget fra grendehuskomitéen vedtas ikke. 
 

Styrets kommentar til pkt. 2: 
Styret oppfatter forslaget som diffust, men har heller ingen innvendinger mot forslaget, så 
lenge pkt. 3, utleieregler og de øvrige Husordensregler overholdes. 
 
Styrets innstilling til pkt. 2: 
Styret har ingen innvending mot forslaget.  
 
 
Styrets kommentar til pkt. 3: 
Styret ser det som lite hensiktsmessig å vedta leiesatser på generalforsamlinger, leiesatsene 
bør følges opp årlig og justeres etter prisindeks og etterspørsel. 
Styret anfører videre at de foreslåtte utleieprisene ligger tett opp til dagens priser, foreslått av 
grendehuskomitéen og vedtatt på forrige generalforsamling:  
 
Kr 100,- per time, eller kr 1000,- per døgn, og evt. kr 250,- ekstra for leie av dekketøy. 

 
Styrets innstilling til pkt. 3:  
Forslaget fra grendehuskomitéen vedtas ikke.  
 
 
 



Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at grendehuskomiteen skal bestå, med 22 stemmer for 
og 18 stemmer mot. Styret og grendehuskomiteen oppfordres til å sette retningslinjer 
sammen for sak 2 og 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________  ________________________ 
Cathrine Vogt Bugge/s/  Mette Hansen/s/ 
Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 
 


