
 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag  
Dato 06.06.13 kl 19:00 Møtested: Lysehagan 50 
 
Tilstede var 14 andelseiere og 2 med fullmakt 
 
til sammen 16 stemmeberettigede. 
 
Fra forretningsfører møtte Carl Fredrik Arntzen. 
Møtet ble åpnet av Truls Dahl. 
 
1.  Konstituering 
A) Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått Carl Fredrik Arntzen 
Vedtak: Valgt 
 
B) Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier 
var tilstede. 

Vedtak: Godkjent 
 
C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Carl Fredrik Arntzen foreslått, og til å underskrive protokollen  
Kaj Hafr og Birgitte Baglo. 

Vedtak: Godkjent 
 
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,  

og erklære møtet for lovlig satt. 
Vedtak: Godkjent 
 
 
2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 
A) Årsberetning og regnskap  
 Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått  

og foreslått godkjent. 
Vedtak: Godkjent 
 
B) Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført fra borettslagets egenkapital. 
Vedtak: Godkjent   
 
 
3. Godtgjørelser 
A) Godtgjørelse til styret 
 Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 50 000. 
Vedtak: Godkjent 
 
B) Andre godtgjørelser 
Vedtak: Ingen andre godtgjørelser 
  



 

 

4.  Innkomne forslag 
 
A) Forslag fra styret om endring av vedtektene § 3-2 (2)  
Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag.  

 
Bestemmelsen i borettslagets vedtekter § 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier 
kjøper en ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft 
av å være andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger:  
 
3-2 Interne forkjøpsberettigede 
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. 
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende 
eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere 
andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. 
 
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen 
nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører 
flere. 
 
Bakgrunn for endring 
Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse 
med mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen 
skal gjelde i Lysehagan Borettslag må den tas inn i vedtektene. Ved skilsmisse og 
samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag. Det er ikke 
uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å 
skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta 
og bli boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i § 
3-2 (2). 
 
Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil 
medføre:  
 
 at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i  borettslaget) kan 
 benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i  borettslaget, og 
 at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig 
 med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg 
  
Styrets innstilling 
Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene § 3-2(2) vedtas.  
 
Forslag til vedtak: 
Borettslagets vedtekter § 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd:   
  
3-2 Interne forkjøpsberettigede 
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. 
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende 
eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere 
andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. 
 
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen 
nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører 
flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser 
forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen 
omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke 
gjøres gjeldende dersom andelen overføres:  



 

 

 på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller 
 ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2  år, eller 
de har, har hatt eller venter barn sammen 
 
Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre 
vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den 07.06.13. 
 
Vedtak: Vedtatt med fullt flertall  
 
 
B) Forvaltning av grøntarealene i borettslaget.  
 
Styret i Lysehagan borettslag har kommet frem til en langtidsplan for bevaring av våre 
utearealer og i særdeleshet våre trær. 
  
Dette gjelder de eksisterende trærne som i dag står på Lysehagan borettslags tomt: 

 de 4 store trærne som står foran Lysehagan 63/65 (i hellingen ned mot lekeplassen),  
 de 7 trærne som står langsetter gjerdet mot Bærumsveien 
 treet som står midt på lekeplassen 
 de 3 trærne som står på kortsiden av Lysehagan 69 
 det store furutreet utenfor Lysehagan 67 (mot lekeplassen) 
 2 furuer som står utenfor Lysehagan 63 
 det store bjerketreet foran Lysehagan 73 

  
Ingen av de ovennevnte trær vil bli felt de neste 5-10 årene, med mindre de får sykdommer, 
råtner, eller på annen måte blir skadet. I tilfelle felling vil et nytt tre bli plantet 
 
Vedtak: Det ble stilt benkeforslag av Olav Karsten Berge (benkeforslag følger bakerst i 
referatet). Benkeforslag vedtatt med 9 mot 7. 
 
 
C) Felling av bjørketre sørsiden av Lysehagan 67. (Marit Lamark) 

  
Forslag om felling av et bjørketre.  
 
Et bjørketre som står på sørsiden av nr 67 ønskes felt. Det er ett av fire bjørketrær nederst i 
skråningen, og det som står nærmest huset. Treet er gammelt, skjevt og mosegrodd. (Vet 
ikke om det også er råttent.) Når løvet kommer om våren tar det mye lys og sol fra de 
nærmeste leilighetene, og noen av beboerne har ikke sol på balkongen på ettermiddagstid  
p.g.a. treet.  
 
På vinteren brukes skråningen til ski- og akebakke for barna, og treet står nederst i den 
"beste" bakken. Treet kan være vanskelig å styre unna for de minste barna, og uhell kan skje 
hvis ikke voksne passer på. 
 
Dersom flere forslag om trefelling er kommet inn, er det fint om styret samordner forslagene. 
 
Vedtak: Forslag falt da dette ble behandlet under forslag B 
 
  



 

 

Forslag D: Felling av bjørketre foran Lysehagan 63 og 65. (Siri Arentz) 
 

From: Siri Arentz  
Sent: 25. april 2013 20:49 
To: Truls Dahl 
Subject: Generalforsamlingen 
  
 
Fremdeles ønsker jeg at det store bjerketreet i midten ved 63 blir tatt, likes det store 
nærmeste furutreet ved inngangen til 63. (Det var et annet furutre som ble feldt.)  Fremdeles 
står det et bra furutre igjen. 
Det vil bli meget mindre problemer med furunåler - og en åpning i bjerke "veggen", vil gi 
gleden av å følge med på lekeplassen. 
 
Vedtak: Forslag falt da dette ble behandlet under forslag B 
 
  



 

 

5. Valg av tillitsvalgte 
 
A. Som leder for 1 år ble det foreslått 
 
Truls Dahl          Lysehagan 65 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått  

 
Jeanette Valeur         Lysehagan 73 
Kristin Uppstad         Lysehagan 75 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
1. Olav Karsten Berg       Lysehagan 69 
2.  Kaj Hafr         Lysehagan 67 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
D. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 
 Kristin Ek         Lysehagan 75 
 Tonje Camacho        Lysehagan 69 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
E. Som delegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  
 
Truls Dahl          Lysehagan 65 
Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
 
 
Generalforsamlingen ble hevet kl 20:35. 
 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 
Carl Fredrik Arntzen /s/        Carl Fredrik Arntzen /s/    
Møteleder           Referent 
   
Birgitte Baglo /s/         Kaj Hafr /s/  
Protokollvitne           Protokollvi 
 
 
 
 
Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 
sammensetning:  
 
Rolle:    Navn:       Adresse:     Valgt for:  
Leder   Truls Dahl      Lysehagan 65    2013-2014 
Nestleder  Jeanette Valeur     Lysehagan  73   2013-2015 
Styremedlem Kristin Uppstad     Lysehagan  75   2013-2015 
Styremedlem Kjetil Bjørnsrud     Lysehagan  71   2012-2014 
 
Oslo 7. juni 2013 
  



 

 

Vedlegg: Benkeforslag til forslag B. 
 

  



 

 

 


