Innkalling
til ekstraordinær generalforsamling i

Furua Borettslag
Tidspunkt:
Sted:

Mandag 15. januar 2018 kl. 18.00

Fellesrommet 50 A

Furua Borettslag

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Furua Borettslag.
Tidspunkt: Mandag 15. januar 2018 kl 18.00 i fellesrommet 50 A.
Saksliste:
1. Konstituering.
2. Utskifting av borettslagets varmtvanns-system.
Sak 1:
1.1
1.2
1.3

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:

Utskifting av borettslagets varmtvanns-system.

1.4

Styrets innstilling:
Styret ser det som helt nødvendig å skifte berederløsning, da denne har gått over
teknisk levetid. Styret ønsker også å installere en av de to alternative
varmepumpeløsningene. Styret innstiller derfor på følgende vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Furua borettslag ønsker å installere nytt varmtvanns-system i
Lindebergåsen 52D med varmepumpeløsning som besluttes av
generalforsamlingen.
2. Finansieringen av tiltakene gjøres gjennom enøk-tilskudd og låneopptak.
3. Styret gis fullmakt til å inngå avtale med entreprenør og gjennomføre
prosjektet.
4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre tilsvarende prosjekt i Lindebergåsen
50B og 50C når systemet i Lindebergåsen 52D er operativt og har vært i
vellykket prøvedrift.
Oslo, 15. desember 2017.
Styret i Furua Borettslag

Furua Borettslag
NAVNESEDDEL – ekstraordinær generalforsamling 15. januar 2018.
Skriv andelseiers navn og seksjonsnummer på denne navneseddelen og lever
den til styret før møtet starter.
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER
Navn eier: ____________________________________________
Leilighet nr.:
________________
På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboer
møte. Det kan kun avgis 1 stemme pr andel. Eventuell leietaker har rett til å
møte, men uten stemmerett.

Furua Borettslag
Hvis du/dere ikke har anledning til å møte på den ekstraordinære
generalforsamlingen, kan en person møte for deg/dere og avgi stemme. Personen
må være myndig og bosatt i Norge.
FULLMAKT
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER
Jeg, __________________________________er eier av
leilighet nr. _______________ i Furua Borettslag
Jeg kan ikke møte på den ekstraordinære generalforsamlingen 15. januar 2018
og gir med dette ______________________________fullmakt til å møte for
meg/oss.
____________(sted), den _________________(dato)

Underskrift eier

