REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING
12. MARS 2008
10 fremmøtte og en fullmakt.
1. Godkjenning av møteinnkalling
Innkallingen ble godkjent.
2. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Andrew Rutherford
Referent: Richard Taylor
3. Årsberetning og regnskap for 2007
Årsberetningen ble godkjent.
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
4. Forslag til generalforsamlingen
Get – digital TV
Etter en del diskusjon ble Generalforsamlingen bedt om å stemme over følgende forslag:

”Marthas Haves Generalforsamling vedtar at Marthas Have inngår en kollektiv avtale med Get
med leie av en dekoder pr husstand, til en kostnad av 48kr pr husstand, som skal belastes
fellesutgiftene.”
Forslaget ble godkjent med åtte mot tre stemmer.
Styret kommer til å få avtalen registrert med Get. Beskjed vil da bli gitt til alle
husstander om hvordan man skal gå fram for å få dekoder. Antakelig vil hver husstand
måtte hente en dekoder på Elkjøp, og registrere den på Marthes Haves avtale.
5. Budsjett for 2008
Budsjettforslaget for 2008 (versjon 2 som ble sendt ut pr email før møtet, med
kostnadene for Get-dekodere iberegnet) ble vedtatt.
6. Valg av styre
To personer ble valgt:
Andrew Rutherford går ut av styret, og Eva Grabner (53B) går inn fra vestsiden.
Erik Juel går ut av styret, og Harald Edvard Meltzer (43B) går inn fra østsiden.
7. Valg av kasserer og revisor 2008
Eivind Bull-Hansen ble gjenvalgt som kasserer.
Stein Sunde ble gjenvalgt som revisor.
8. Eventuelt
Å ’shine opp’ området ble diskutert. Det ble understreket at hvis det skulle graves i
forbindelse med nytt kabelnett, kan oppgradering bli tatt i den forbindelse.
Vilkårene for garasjeforsikringen tilsier at det ikke skal oppbevares brennbart materiale i
garasjene. Husstandene oppfordres til å holde sine plasser ryddige.
Husstandene oppmuntres til å gjøre seg kjent med nettsiden. Den inneholder en del
nyttig informasjon: www.marthashave.org
Generalforsamlingen uttrykker tilfredsstillelse ved snømåkingen, men noen har falt på
isen da fellesveien ble holkete, før den ble strødd. Ved spørsmål om snømåking kan man
ringe Jan Saasen på 90079802, som har vært veldig imøtekommende.

