Generalforsamling 26.04.2010 kl 1900,
Sigurd Iversens vei 53 A – Anne og Eugen Hunting

DAGSORDEN
1. Godkjenning av møteinnkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning og regnskap for 2009
4. Budsjett 2010
5. Valg av styre
6. Valg av kasserer og revisor for 2010
7. Forslag til generalforsamlingen
8. Eventuelt
Hver husstand har en stemme på generalforsamlingen. Leieboere har ikke stemmerett
uten å kunne vise til fullmakt fra huseier. Vedtak fattes med simpelt flertall blant de
som møter på generalforsamlingen, eller som har godkjent fullmakt. Vedtak om
endring av vedtektene fattes med 2/3 flertall.
Forslag til generalforsamling
1), fra 51 A :
I garasjeanlegget under Sigurd Iversens vei 53 er det kun manuell åpning av garasjedør. Dette
medfører unødvendig tomgangskjøring på utsiden, både ved innkjøring og utkjøring av bil. Da
det i tillegg hadde vært mer praktisk med en elektronisk port-åpner , synes vi det er naturlig at
det monteres en slik. Vi foreslår derfor at styret utreder muligheten for å montere garasjeåpner.
Forslag til vedtak:
• løsninger som sikrer adgang både med og uten port-åpner
• driftssikkerhet
• funksjonalitet
• kostnader
• finansieringsløsninger
2) Styret har mottatt et tilbud fra Gårdreform (de som brøyter for oss) vedr evt klipping av
gressvollen foran nr 39 ut mot veien. Vi synes det virker noe dyrt og vurderer å hente inn flere
tilbud, men styret lurer på om Marthas Have fremdeles ønsker at man skal kjøpe slike tjenester.
Tilbudet følger vedlagt.

Sigurd Iversen vei 39-53.
v/ steven.johnsen@gmail.com

Tilbud på grøntvedlikehold i Sigurd Iversens vei 39-53.
Viser til henvendelse ang. gressklipping og beskjæring av busker.
Gårdreform Snø og Grønt A/S kan tilby gressklipping for en pris av kr.7000,- eks.mva
pr.sesong. Beskjæring av busker utføres etter avtale, for en timepris av kr.425,- eks.mva.
Gressklippingen utføres normalt en gang pr. uke i vekstsesongen. I perioder med sterk tørke kan
intervallet øke.
Vi håper vårt tilbud er av interesse og hører gjerne fra Dem om saken.

Med vennlig hilsen
Gårdreform Snø og Grønt A/S
Tom Olsen Ingerø

