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A/L FORSKERHELLINGEN BORETTSLAG 
 
KORTFATTET REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 

2021 
 

På generalforsamlingen den 3.05.2021 - kl. 19.00 møtte 26 andelseiere og 6 med 
fullmakter, totalt 16 stemmeberettigede. Styrets leder, Knut A. Kibsgård ble valgt til 
møteleder. Tom Sveum ble valgt som møtesekretær. Eirik Lislerud ble valgt til å 
undertegne protokollen. 
 
 
Regnskapene 2020. Regnskapene ble enstemmig vedtatt. 
 
Budsjettene for 2021: Budsjettene ble enstemmig tatt til etterretning. Budsjettet 

kan bli justert  i forbindelse med utbedringer. 
 
Årsmelding for 2020: Årsmeldingen ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Godtgjørelsen til styret: 
Forslaget på til sammen kr.175.000,- i honorar til styrets medlemmer ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Innkomne forslag: 
Forslag som gjelder infrastruktur og montering av EL-bil ladere. 
Det ble vedtatt installasjon i henhold til anbud fra Solid Elektro AS. 
 
Forslag fra styret om låneopptak kr. 3.000.000,- i Sparebank1, med løpetid 15 år og 
1,8% rente. 
Forslaget om låneopptak ble enstemmig vedtatt. 
Rekkehusene vil ha et eget møte vedrørende prioriteringer av utbedringer. 
 
Forslag om å gå i gang med et prosjekt for installasjon av heis i blokkene. 
Forslaget ble avslått mot 1 stemme. 
 
Valg. 
Som styremedlemmer ble Tone Engen (15) og Vigdis Fjukmoen (17) med 
varamedlemmer 
Tom E Sveum (15) og Robert Lidner (17) valgt for 2 år. 
 
Styrets sammensetning etter valgene på generalforsamlingen 2021: 
Leder:   Knut A Kibsgård  Heggevn. 15 C På valg i 2022. 
Styremedlem: Tone Engen   Heggevn. 15 D På valg i 2023. 
Styremedlem: Thomas Holm  Heggevn. 24 C På valg i 2022. 
Styremedlem: Vigdis Fjukmoen  Heggevn. 17 A På valg i 2023. 
 



Varamedlemmer: Rune Slapgard  Heggevn. 24 A På valg i 2022. 
   Tom E Sveum  Heggevn. 15 G På valg i 2023. 
   Robert Lidner  Heggevn. 17 B På valg i 2023. 
 
Valgkomite:  Leder:  Berit Sørmoen Andersen Heggeveien 17 A 

Morten Høgberg  Heggeveien 15 F 
     Kristin Hemma Einarsen Heggeveien 26 
 
 
 

Hagan, 7. juni2021 
Forskerhellingen Borettslag AL 

Styret 
 
Etter generalforsamlingen ble mann enige om å utføre oppgraderinger på 
uteanleggene i borettslaget på dugnad. Etter vask og feiing av garasjene skal 
garasjeplassene males for å bli lysere. Har går mann sammen tre stykker og maler 
sitt eget avlukke. Gjerder og sykkelskur skal repareres og males. Bedene ved 
blokkene skal lukes og tilsette eventuell jord og bark. 
 
Det vil bli utarbeidet planer for gjennomgangen i rekkehusene og hver av blokkene. 
Har blir alle beboere oppfordret til å delta for å få oppgradert uteanleggene. 
 
 
Installasjon av El-bil anlegg med ladere. 
Dette arbeidet er i full gang og installasjonen i blokkene er ferdig. Nå står tre garasjen 
og rekkehus garasjene for tur. 
 
De av beboerne som ønsker seg lader må meddele dette til styret. 
 
Det vil i oktober bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende 
endringer i styret. Nåværende leder Knut A Kibsgård flytter fra borettslaget og fratrer 
som leder 31.10.2021. 
 
Ellers så ser man fra til sommeren og et borettslag det virkelig skinner av. 


