
 1  Puddefjorden Borettslag   

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Puddefjorden Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 14.05.2018 

Møtetidspunkt: Kl. 18:00 

Møtested: BI Bergen 

Til stede: 19 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 21 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Kamilla Botne. 
 

Møtet ble åpnet av Anton Hellesøy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Anton Hellesøy foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Kamilla Botne foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Benedicte Tronstad foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 2  Puddefjorden Borettslag   

 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 152 630. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 3 900.  

 

Vedtak: Godkjent 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Get-avtalen for internett og TV 

 

Saksframstilling: På generalforsamlingen 2017 ble det lagt fram forslag om at styret skulle 

arbeide for å erstatte dagens kabel-tv-ordning med en fellesavtale om internett-tilgang. 

Forslaget ble sendt tilbake til styret for mer detaljert utredning, så generalforsamlingen kunne ta 

stilling til et konkret forslag hvor også de økonomiske konsekvensene er belyst. 

Bakgrunnen for å komme med et slikt forslag, er at det etter hvert kommer flere og flere 
distribusjonskanaler og -teknologier for audiovisuelt innhold, og at tradisjonelt «lineært tv» får 
færre og færre brukere. Mange TV-kanaler kan streames i sanntid fra internett, og nye 
«kanaler» som Netflix og HBO har internett som sin hoveddistribusjonsmetode. De som ønsker 
et tradisjonelt tilbud kan benytte RiksTV, hvor NRKs kanaler kan tas inn gratis. Styret vurderer 
derfor en felles kabel-TV-løsning, som den vi har i dag, som litt gammeldags. 
 
Styret har i året som har gått innhentet tilbud og forhandlet med flere aktuelle leverandører. 

Vi har konkludert med å ville presentere et tilbud fra vår nåværende leverandør, Get. De kan 
levere en løsning basert på bare internett-tilgang, hvor de som ønsker det kan velge kabel-tv 
som tilvalg. Alternativet er en oppgradert versjon av dagens løsning, hvor men kan velge bort tv-
delen og i stedet få høyere internett-hastighet. 
 
Løsning 1 (bare internett-tilgang, med kabel-tv som tilvalg): 

 Internett 50/10mbps, til kr 199 per måned. 

 Individuelt tilvalg: Kabel-TV (tilsvarende dagens), kr 199 per måned 

 Individuelt tilvalg: oppkjøp til høyere hastighet 
 
Løsning 2 (oppgradering av dagens løsning): 

 Internett 50/10mbps og kabel-tv, kr 359 per måned 

 Individuell mulighet for å bytte kabel-TV mot 250/20mbps internett 

 Individuelt tilvalg: oppkjøp til høyere hastighet 
 

Styrets innstilling: Styret anbefaler løsning 1, som vil gi en lavere pris over felleskostnadene, 

samtidig som de som ønsker det kan kjøpe de tilleggstjenestene de ønsker 

 

Forslag til vedtak: Dagens felles kabel-TV-løsning avvikles, og erstattes av en fellesavtale om 

internett-tilgang. Det vil bli lagt til rette for at de som ønsker fortsatt kabel-TV, kan inngå 

individuelle avtaler om dette. 

 

 

Vedtak: Forslag godkjent, 19 stemmer for og 2 stemmer mot.  
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B Service på viftesystemet i alle leilighetene 

 

Saksframstilling: Det bør være kjent for alle i borettslaget at hver leilighet har et 

ventilasjonssystem som krever at det skiftes filtre hvert halvår. Disse blir utdelt til hver leilighet 

når det er tid for skifte. Filterskifte er hver enkelt beboers kostnad, og er inkludert i 

felleskostnadene. Det er også den enkelte beboers ansvar å skifte filtrene. Unnlatelse av å 

skifte filter kan medføre dårlig innemiljø, fuktighet og soppvekst i leilighetene. 

Men ventilasjonssystemet består også av innluftskanaler som fører fra kjøkken og bad til 

vifteboksen i taket hvor filtrene er plassert og utluftskanaler som går via en varmeveksler til 

hvert enkelt rom. 

Under en befaring av noen tilfeldig valgte leiligheter i forberedelse til anbudsinnhenting 

avdekket vi et klart behov for rens av kanalsystemet. Videre oppdaget vi at alle de tre 

aggregatene vi åpnet, hadde rotor-motor (dvs. motor til roterende varmeveksler) som ikke 

fungerte under inspeksjonen. 

En rens av ventilasjonssystemet kan gi stor gevinst på effekten av anlegget og innemiljøet. 

Leverandører av ventilasjonslegg vil normalt anbefale en rens/inspeksjon av kanalsystemet 

hvert 3. til 5. år. I vår manual sier Flexit at kanalsystemet skal minimum rengjøres hvert 10 år. 

Anlegget er som kjent nå 11 år gammelt og har aldri vært renset.  

Tre selskaper ble invitert til å levere tilbud på rens av ventilasjonssystemet. Alle tre var på 

befaring, men bare to har levert tilbud. De to tilbudene er litt forskjellig i hva de omfatter, og 

omtrent like i pris. Styret har vurdert begge tilbudene og besluttet at tilbudet fra Hjemmemiljø AS 

er det som vil tjene oss best. Det omfatter følgende: 

• Kamerainspeksjon av alle avtrekkskanaler for å avdekke eventuelle feil og mangler.  

• Rens av avtrekkskanaler med roterende børste og undertrykk.  

• Rengjøring av alle avtrekksventiler.  

• Sjekk og rengjøring av aggregat.  

• Filterbytte  

• Tilstandsrapport til hver enkelt leilighet på evt. feil og mangler, f.eks på varmeveksleren, som 

vi avdekker. 

 
Pris for rens av 124 leiligheter: kr. 197 160,- inkl. mva  

Pris filterpakke for 124 leiligheter: kr. 46 624,- inkl. mva 

 

 

Forslag til vedtak: Styret får mandat til å forhandle frem en avtale med Hjemmemiljø AS basert 

på tilbudet ovenfor. Kostnadene vil bli fordelt på leilighetene etter standard fordelingsnøkkel for 

felleskostnader. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Kari Johannessen foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Frode Olsen foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Kenneth Wohlert Pedersen foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

B Som varamedlem for 1 år, ble Knut Tveitane foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Odd Henrik Flornes foreslått. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert   Anton Hellesøy 

Varadelegert Lars Henrik Hosøy 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Sabine Uldal, Gro Knudsen og Hilde Horn 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:35.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder Anton Hellesøy /S/   Fører av protokollen Kamilla Botne /S/ 

 

Protokollvitne Benedicte Tronstad /S/      

 


