Eierseksjonssameiet Hagebyen 2

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 og Hagebyen 2
garasjesameie
Møtedato:

03.11.2016

Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:

Hundsund ungdomsskole, auditorium A.

Til stede:

28 seksjonseiere, 9 representert ved fullmakt, totalt 37 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Elin B. Skaalerud.
Møtet ble åpnet av Styreleder Cecilie Lerdal Stenvik.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Elin B. Skaalerud foreslått.
Vedtak: Elin B. Skaalerud ble valgt.
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent.
C Valg av referent og en seksjonseier som protokollvitne
Som referent ble Elin B. Skaalerud foreslått, og som protokollvitne ble Harald Klem
foreslått.
Vedtak: Valgt.
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet
for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Forslag
A Felles forvaltning av garasjesameiet og eierseksjonssameiet.
Styret gis fullmakt til å gjennomføre en praktisk samdrift av de to sameiene etter føringer
som nevnt i sak 2A i innkalling.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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B Nødvendige tillegg i vedtektene for praktisk felles forvaltning av begge sameier
Styret foreslår for eiersesjonssameiet at eksisterende §22 endres til §23, og at
vedtektene utvides iht sak 2B i innkallingen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Styret foreslår for garasjesameiet at foreslåtte endringer iht sak 2B i innkallingen vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

C Endring av avtale med Viken Fiber
Etter innspill fra beboere ønsker styret å utvide kapasiteten på bredbåndet i sameiet.
Vi har i denne forbindelse mottatt et tilbud fra Viken Fiber. I dag betaler alle beboere
249,- for 2/2 Mbps linje, kabel-tv og HD-PVR dekoder (dekoder med
opptaksmulighet). De fleste har i tillegg oppgradert sin linje og betaler derfor ekstra til
Viken Fiber. Dersom du har oppgradert til 50/50 Mbps koster dette 299,- i måneden i
tillegg, altså totalt 548,-. Styret foreslår å øke kapasiteten for alle seksjoner til
300/300 Mbps, noe som da vil koste 489,- pr måned. I eksemplet over gir dette en
besparelse på 59,- i måneden i tillegg til en ytterligere oppgradering av hastigheten.

Forslag til vedtak: Bredbåndskapasiteten økes til 300/300 Mbps for alle seksjoner.
Månedlige utgifter til bredbånd og kabel-tv økes fra dagens 249,- til 489,- pr måned.
Forslaget krever 2/3 flertall for å vedtas.
Vedtak: Forslaget falt med 14 stemmer for forslaget. Ikke vedtatt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl: 18:30
Protokollen signeres av
Elin B. Skaalerud/s/
Møteleder
Harald Klem/s/
Protokollvitne

Elin B. Skaalerud/s/
Referent

