
INTERESSELAGET PAULINE HALLS VEI Side 1 

 

 

 

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING  10.MAI 2001  

 

 

Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 10.mai klokken 20.00 i Velhuset, Vestre Ingieråsen 

Barnepark.  Det var 27 stemmeberettigede (husstander) tilstede på generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen ble ledet av Arne Henriksen. 

 

Sak1 
Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 2 
Laila Pagh-Skov ble valgt som referent 

 

Sak 3 
Bente Transeth og Paal Riise ble valgt til å underskrive protokollen 

 

Sak 4 
Styrets årsberetning ble godkjent med følgende kommentar til Punkt 6. Veisaken.  Arne 

Henriksen minner beboerne om at det ikke er 30km fartsgrense inne på boområdet i Pauline Halls 

vei, der skal det kjøres i gangfart!!! 

 

Sak 5 
Regnskap og budsjett for perioden ble godkjent. 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor det var så stort sprik mellom budsjettall og regnskapstall for 

posten Vedlikehold fellesareal 

 

Sak 6 
Revisors beretning ble godkjent uten kommentarer. 

 

Sak 7 
Saker til behandling: 

 

1A&B: Forslag om å vurdere skifte shingel  på tak 

Arne Henriksen har kontaktet Fjellhammar Bruk vedrørende å få foretatt en tilstandsrapport av 

takene i PH.  De hadde ikke anledning til å påta seg dette i år. 

Det ble vedtatt forslag om at andre aktører/entreprenører kontaktes for å innhente felles 

tilstandsrapport og eventuelt anbud til neste års GF  

 

2 Drenering ved innkjøring i gul garasje-rekke 

Dekket er dårlig og drenering likeså, dette må utbedres. 

Det ble vedtatt at styret skal innhente anbud fra entreprenører snarest!  Det må eventuelt innkalles 

til ekstraordinær GF hvis kostnadene blir langt over budsjett. 

 

3. Div.småplukk i garasje under gul husrekke 

Styret tar ansvar for at disse punktene blir gjennomgått og behandlet 

 

4. Diverse forslag 

Pkt.1 og 2 er behandlet ovenfor.  Pkt 3. vedr bilkjøring/veisaken  Cecilie Westby gav ros til 

beboerne, men refset bla de besøkende, post, renovasjon, drosjer etc.  Hun redegjorde for arbeidet 

som er blitt gjort i denne styreperioden.  GF vedtar at det settes inn personlige ressurser i neste 
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styreperiode. 

 

5. Gebyr for manglende deltagelse på dugnaden 

Kart bør henges opp eventuelt deles ut når det er dugnad.  Det foreligger ikke juridisk hjemmel for 

å kreve inn penger fra beboerne, men det er lov å gi beboerne en belønning (for eksempel  redusert 

årsavgift) 

Forslaget ble ikke vedtatt 

 

 

Sak 8 

Valg av nye styremedlemmer ble enstemmig valgt. 

Tord-Rune Larsen PH 23  

Hanne Lindstad PH 107 

 

Sak 9 

Eventuelt 

 

Flagging på offisielle dager og andre merkedager  

Styret trenger en ansvarlig for dette 

 

Hanne Lindstad i PH 107 påtok seg dette vervet i neste styreperiode.  Hun kan kontaktes av 

beboerne som ønsker å benytte flagget i forbindelse med konfimasjon, barnedåp, begravelse etc 

(Tlf: 66807173) 

 

Dugnader 

Containerene MÅ merkes med KUN HAGEAVFALL ved dugnadene 

 


