Protokoll til årsmøte 2020 for AS Maridalsveien 205
Organisasjonsnummer: 921309430
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 27. mai kl. 09:00 til 4. juni kl. 12:00.
Antall deltagere: 71.
Dette utgjør totalt 38 % av totalt antall stemmeberettigede.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 69
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
2. Valg av protokollvitner
Som protokollvitne ble foreslått Oda Flatmoen. Protokollen vil bli sendt til signering
digitalt.
Vedtak
Oda Flatmoen velges.
Antall stemmer for: 64
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
3. Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 90 000,-.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 62
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
4. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
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b) Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr -374 661,-.
Styret foreslår å dekke underskuddet med gårdens egenkapital.
Vedtak
Godkjent
Antall stemmer for: 52
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
5. Åpne for salg av garasjeplasser til eksterne
Styret har blitt spurt av beboere om vi vil vurdere å åpne opp for at ikke bare aksjonærer
kan kjøpe garasjeplasser. Vi har konsultert med forretningsfører og det er ikke noe
formelt som står i veien for å endre vedtektene og åpne for salg.
Ikke godkjent
Antall stemmer for: 36
Antall stemmer mot: 24
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: To tredjedels (67%)
6. Innføre betaling for bruk av vaskeriet
Styret foreslår å innføre en årsavgift på 500,- for å bruke vaskeriet fra 2021. Det blir
montert en brikkeleser på døren og kun de som inngår avtale om bruk vil få adgang til
vaskeriet.
Vedtak
Generalforsamlingen går inn for å innføre betaling for bruk av vaskeriet. Styret får i
oppdrag å forberede rutiner for adgang til vaskeriet og betaling av årsavgift.
Antall stemmer for: 51
Antall stemmer mot: 13
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Alminnelig (50%)
7. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styreleder: Oddbjørn Hansen
Varamedlemmer: Ellen Trautmann Olerud, Jorun Lunestad
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