Innkalling
til ekstraordinær generalforsamling i

Furua Borettslag
Tidspunkt:
Sted:

Furua Borettslag

Mandag 13. juni 2016 kl. 18.00
Fellesrommet 50 A

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Furua Borettslag.
Tidspunkt: mandag 13. juni 2016 kl. 18.00 i fellesrommet 50 A
Saksliste:
1. Konstituering.
2. Rehabilitering av borettslagets avløpsrør
Sak 1:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Konstituering.
Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med
møteleder
Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

Sak 2

Rehabilitering av borettslagets avløpsrør

Styret har fått undersøkt avløpsrørene i borettslaget. Da enkelte avløp gikk tett
valgte styret å foreta en grundig undersøkelse av samtlige rørgater. Resultatet
var nedslående. Rørene var i ferd med å tettes og i tillegg ble det avslørt at de
var i så dårlig forfatning at de ikke ville tåle en kraftig gjennomspyling. Vi
hentet inn ekspertise og fikk etter hvert et tilbud fra Olimb AS på en
rehabilitering av samtlige avløpsrør. Metoden presenteres på
generalforsamlingen. Tilbudet er på NOK 9,6 mill inkl mva.
Forslag til vedtak:
Styret gis tillatelse til å inngå avtale med Olimb AS om rehabilitering av
avløpsrørene i borettslaget etter fremlagte tilbud, og foreta nødvendig
låneopptak for å finansiere arbeidet.

Oslo, 1. juni 2016
Styret i Furua Borettslag

PROTOKOLL
Dato og klokkeslett: Mandag 13. juni 2016
Sted: Fellesrommet 50 A
ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Furua Borettslag

1. KONSTITUERING
1.1

Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt: Johnny Ohrholm

1.2

Valg av sekretær
Som sekretær ble valgt:

1.3

Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Valgt ble:

1.4

Kristin Dahlen

Peter Ancona

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
Antall fremmøtte med stemmerett:
Antall fremlagte fullmakter:
Totalt:

1.5

Godkjenning av innkalling
Vedtak:

1.6

Godkjent

Godkjenning av saksliste
Vedtak:

Godkjent

38
7
45

Sak 2

Rehabilitering av borettslagets avløpsrør

Styret har fått undersøkt avløpsrørene i borettslaget. Da enkelte avløp gikk tett
valgte styret å foreta en grundig undersøkelse av samtlige rørgater. Resultatet var
nedslående. Rørene var i ferd med å tettes og i tillegg ble det avslørt at de var i så
dårlig forfatning at de ikke ville tåle en kraftig gjennomspyling. Vi hentet inn
ekspertise og fikk etter hvert et tilbud fra Olimb AS på en rehabilitering av samtlige
avløpsrør. Metoden presenteres på generalforsamlingen. Tilbudet er på NOK 9,6 mill
inkl mva.
Forslag til vedtak:
Styret gis tillatelse til å inngå avtale med Olimb AS om rehabilitering av
avløpsrørene i borettslaget etter fremlagte tilbud, og foreta nødvendig låneopptak
for å finansiere arbeidet.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 6 stemmer.

Johnny Ohrholm /s/
Møteleder

Peter Ancona /s/
Valgt av generalforsamlingen

