Referat fra Generalforsamling våren 2011
i Marthas Have Huseierforening

Torsdag 17. mars kl. 19.00 Sted: Hjemme hos Hunting i 53A
Til stede: Representanter for 15 av i alt 33 husstander, deriblant 4 styremedlemmer. Revisor
var ikke til stede.

1. Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent

2. Valg av ordstyrer og referent

Paul Andersen ble godkjent som ordstyrer og Nora Schjoldager som referent.

3. Årsberetning og regnskap for 2010

Årsberetning og årsregnskap ble godkjent uten merknader.
Det ble opplyst at kommunen vil ha beskjed om giftige planter (”Tromsøpalmer”), som
vokser langs Mærradalsbekken.

4. Budsjett 2011

Budsjettet for 2011 vedtatt med følgende endring: garasjeleien økes til kr 400.
Det er for tiden en ledig plass i 53 mens det er venteliste på ledig plass i 39.
Regnskapsfører bemerket at styret har ansvar for vedlikehold av gressklipper og annet felles
utstyr.

5. Valg
Følgende nye styremedlemmer ble valgt med akklamasjon:
”Vestbredden”: Olav Løken (overtar for: Steven Johnsen)
”Østbredden” : Hilde V. Marken (overtar for: Paul W. Andersen)
Styret konstituerer seg slik styret selv finner tjenlig.
Styret består etter dette av:
• Liv Eli Rønning, 39A (valgt til 2012)
• Hilde V. Marken , 45B (valgt til 2013
• Nora Schjoldager, 49B (valgt til 2012)
• Olav Løken, 53C (valgt til 2013)

6. Valg av kasserer og revisor for 2011
Eivind Bull‐Hansen og Stein Sunde ble gjenvalgt som henholdsvis kasserer og revisor.
(Referatet fortsetter på neste side)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Se viktig informajon om epost på baksiden!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

7. Forslag til generalforsamlingen
1) Fra 51C Informasjon
For at kommunikasjon fra styret til beboerne skal være enklere og gå raskere er det foreslått at
all informasjon, innkallinger, osv. sendes pr. epost. Beboerne må da huske å informere styret
om hvilken epost-adresse som skal brukes. Om noen også ønsker å motta slik informasjon i
postkassen kan det gjøres unntak.
Følgende vedtak ble gjort:
All viktig informasjon (som innkalling til generalforsamling, dugnader etc) sendes fortsatt
ut på papir. Annen informasjon sendes løpende på e-post. Hver husstand er ansvarlig for at
styret har riktige e-postadresser. (se vedlagte slip)
E-postadresser ligger (”kryptert”) på huseierforeningens hjemmesider
(www.marthashave.org)
Huseiere som ønsker det, kan
a) reservere seg mot å ha e-postadressen sin på hjemmesidene
b) be om at all informasjon fra styret sendes på papir
2) Fra 47 A Renovasjon
Henning Hysing orienterte om innsendt forslag. Han etterlyste en felles ordning på østsiden i
tråd med opplegget på Vestbredden. Hensikten er å unngå skjemmende søppelkasser langs
gangveien.
Vedtak: Beboerne på Østbredden arbeider videre med saken.
På Vestbredden vil man se nærmere på erfaringene med felles ordning over sommeren.
Kommunen er kjent med at beboerne har tatt forbehold om eventuelle endringer.
Vi kan opplyse følgende om priser for hhv. store og for små søppelkasser (gjelder kasser på
Østbredden) :
Prisdifferansen mellom 240 l beholder (som automatisk ble satt ut til hver husstand) og den på
140 l (som holder fint for mindre husstander) er for 2011 kr. 1246.-/år.

8. Eventuelt
Regnskapsfører foreslo å tilkalle Brannvesenet for en kontroll av forholdene i garasjene. Det
vil være viktig ved en eventuell forsikringssak at vi har fått godkjennelse fra brannvesenet.
Styret arbeider videre med saken.
Anne og Gene Hunting fikk stor takk for igjen å ha stilt huset til rådighet.
Dugnad 2011 blir 4. og 5. mai. Nærmere informasjon kommer.
28.3.2011 Styret i Marthas Have huseierforening.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
INFORMASJON PÅ EPOST
Kan leveres til en i styret eller svar sendes til hilde.marken@creuna.no
Se pkt 7 i referatet om informasjon på epost.

Jeg ønsker følgende endringer:
[_] Jeg har fått ny(e) epost-adresse(er) :
[_] Jeg vil ha informasjon på e-post, men ønsker ikke (kryptert) e-postadresse på Marthas Haves
hjemmeside
[_] Jeg vil ikke ha informasjon på e-post
Navn: ----------------------------------------------------------------------------@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

