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INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
2003

Årsmelding

❀ Driftsoversikt

Ta vare på heftet, det får du bruk for hvis du skal:
• ta opp lån/refinansiere
• taksere leiligheten
• selge leiligheten

STYRETS OPPGAVER
Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
generalforsamlingen.
Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten
gjennom lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen.
Noen av styrets viktigste oppgaver:
• Styret vedtar budsjett og nødvendige reguleringer av husleie/fellesutgifter.
• Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling.
• Styret tar beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og andre
bomiljøtiltak.
• Styret godkjenner nye andelseiere og behandler søknader om framleie,
bygningsmessige endringer etc.
• Styret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av
advarsel eller oppsigelse av leieforholdet.
• Styret behandler skader på bygning og melder fra til USBL om eventuelle
forsikringssaker.
• Styret forbereder saker til generalforsamling, beboermøter og lignende,
innkaller til møter og iverksetter vedtak.
Styret avholder styremøter så ofte som borettslagets anliggender tilsier det.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
INFORMASJON TIL ANDELSEIER
Informasjon til andelseieren gis vanligvis av styret og henvendelser bør derfor
rettes til styret.
USBL bør kontaktes direkte når det gjelder:
• Betaling av husleie, purringer, utkastelse m.m.
• Taksering av boligen
• Søknad om bostøtte
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Til borettshaverne
Det innkalles til ordinær generalforsamling i Schouterrassen Borettslag
Tid og sted:

Torsdag 8. mai 2003 kl 18.00 - Sinsen Kirke

SAKSLISTE
A.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

1.

Konstituering
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Opptak av navnefortegnelse
Godkjenning av saksliste

2.

Årsmelding fra styret

3.

Årsoppgjøret

4.

Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

5.

Godtgjørelse til styret og revisor

6.

Innkomne saker

7.

Valg

Oslo, den 7. april 2003
SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
STYRET

Side 2

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære
generalforsamling den 8. mai 2003.

Sak 1:

Konstituering
Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2:

Årsmelding fra styret
Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2002 tas til orientering.

Sak 3:

Årsoppgjøret
Styrets forslag til årsoppgjør 2002 (driftsoversikt 2002 og oversikt over
eiendeler, gjeld pr 31.12.02 og noter til årsoppgjøret) og styrets budsjett for
2003 med kommentarer, følger vedlagt. Det er styrets forutsetning at netto
salgsinntekter for leiligheter ikke skal benyttes til løpende drift. Revisors
beretning blir opplest på generalforsamlingen.
Forslag til vedtak:
3.1

Styrets forslag til årsoppgjør 2002, som viser en reduksjon i disponible
midler med kr 4.735.686,- fastsettes som gjeldende for borettslaget.
Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter
borettslaget har, er medtatt i den fremlagte driftsoversikt.

3.2
Sak 4:

Budsjettet for 2003 tas til orientering.

Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
Forslag til vedtak:
Styret meddeles ansvarsfrihet.

Sak 5:

Godtgjørelse til styret og revisor
Styrets forslag til godtgjørelse/honorar til styret for det forløpne år følger
vedlagt. Honorarnota fra revisor refereres og anbefales godkjent.
Forslag til vedtak:
5.1

Styrehonoraret for året 2002/2003 fastsettes til kr 300.000,-, se side 3.

5.2

Revisors honorarkrav for det forløpne år godkjennes med kr 12.400,-.
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Vedlegg til sak 5.1

Til Generalforsamlingen 8. Mai 2003

Styrehonorar 2002/2003
For hvert år fastsetter generalforsamlingen et samlet honorar, for 2002/2003
er honoraret foreslått til kr 300.000,- som tidligere år, beløpet er ikke
indeksjustert, som samlet honorar til styret. Styret fordeler selv beløpet på
de enkelte funksjonene.
Aktiviteten i borettslaget og for styret har også i det året som er gått siden
siste ordinære generalforsamling vært meget høy og med stort ansvar og stor
belastning for styret. Styret viser til fullføring og avslutning av
utomhusplanen, fullføring og avslutning av rehabilitering av fyrhus med
tillegg. Samt øvrige rehabiliteringsprosjekter.
Styret har i budsjettet for 2003, budsjettert med kr 320.000,- i styrehonorar
for året 2002/2003.
Forslag til vedtak:
Styrehonoraret for året 2002/2003 fastsettes til kr 300.000,-.
Oslo, 9. april 2003
Styret

Schouterrassen 13, 0573 Oslo Org.nr.:977503787 Bankgiro:6082.06.04450 Telefon/Fax 22380140
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Sak 6:

Innkomne saker
6.1

Sammenslåing av leiligheter
Forslag fra Kjell Ivar Johansen, Schouterrassen 7, datert 27.2.03:
Generalforsamlingen vedtar at det er tillatt å slå sammen to boenheter
til en leilighet. Vilkår for dette er at det gjøres etter gjeldende
byggeforskrifter og at det ikke berører brannsikkerheten. Dvs at
sammenslåing kun kan gjøres i samme etasje.
Bakgrunn for:
1.
Større mulighet for at barnefamilier kan bo i Schouterrassen
2
Hindre gjennomtrekk av beboere i Schouterrassen
3
Færre andelseiere gir mindre administrasjon
4
Økt trivsel blant beboerne ved at man slipper å flytte ved
familieforøkelse
5
Større boenheter der 1 roms leiligheter blir sammenslått
Med vennlig hilsen
Kjell Ivar Johansen
Styrets innstilling legges frem på generalforsamlingen.

6.2

Nye kjellerdører
Se side 5.

Sak 7:

Valg
Følgende skal velges av generalforsamlingen:
1

Valg av styreleder for 2 år
Styreleder Bård Westbye er på valg

2

Valg av 2 medlemmer til styret for 2 år
2 styremedlemmer er på valg: Arve Snare og Torleif Rath

3

Valg av 5 varamedlemmer til styret for 1 år.
Alle varamedlemmer er på valg.

4

Valgkomitè på 4 medlemmer for 1 år.
Valgkomiteen har bestått av:
Jan Vidar Knutslid
Jorunn Torkildsen
Anne Rønseth
Mie Vaa

(valgleder)

oppgang 16
oppgang 2
oppgang 13
oppgang 1

Valgkomiteens forslag vil bli fremlagt på generalforsamlingen.
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ÅRSMELDING
APRIL 2002 - APRIL 2003
FOR
SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
Styret har i perioden bestått av følgende representanter:
Bård Westbye, leder
Arve Snare, nestleder
Karin Leverton, sekretær
Torleif Rath
Kjell Ivar Johansen
Styrets vararepresentanter:
Anne Karlsnes
Jan Tore Hallme
Kari Ekker
Marit Lauvvik
Olav Robert Grøttum

Schouterrassen 16, 0573 Oslo
Schouterrassen 13, 0573 Oslo
Schouterrassen 28, 0573 Oslo
Schouterrassen 18, 0573 Oslo
Schouterrassen 7, 0573 Oslo
Schouterrassen 11, 0573 Oslo
Schouterrassen 18, 0573 Oslo
Schouterrassen 3, 0573 Oslo
Schouterrassen 15, 0573 Oslo
Schouterrassen 26, 0573 Oslo

Schouterrassen Borettslag består av fire blokker med til sammen 315 leiligheter. Pr.
1. april 2003 er 300 leiligheter fordelt på andelseiere, mens Borettslaget eier 15
leiligheter. I tillegg eier borettslaget et fellesrom i nr 13 (styrerommet) og et lagerrom
i nr 1 (speiderrommet). Borettslaget har i tillegg ervervet arealet mellom blokkene 128, med unntak av selve veilegemet.
Borettslagets eiendommer er til sammen på 13,1 da.
Framleie:
Det er 9 leiligheter på godkjent framleie pr. 01. april 2003.
Salg av leiligheter:
Borettslaget solgte 3 leiligheter i år 2002, og har hittil i år (01. april 2003) solgt
ytterligere 2 leiligheter. En rekke andeler har skiftet eiere det siste året, og vi ønsker
de nye beboerne velkommen til Schouterrassen.
Ytre miljø:
Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø
Ansatte i borettslaget:
Laget har ingen ansatte, lagets vaktmestertjenester utføres av firma Kjell Øvergaard.
Forretningsfører og revisjon:
Borettslagets forretningsfører er Boligbyggelaget USBL, Storgt 49, Oslo.
Borettslagets revisor er Ernst & Young, Tullinsgt 2, Oslo.
Forsikring:
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Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring og
innboforsikring av fellesrom. Forsikringssummen for borettslaget er på ca: 400
millioner, dette tilsvarer ca. 100 mill. pr. blokk.
Ved skadesaker som gjelder borettslagets ansvar skal henvendelse skje til styret,
Schouterrassen 13. I perioden april 2002 til 01. april 2003 har det vært 5 skader som
er belastet borettslagets forsikring. Styret har vedtatt retningslinjer og rutiner.
Den enkelte beboer må selv besørge forsikring av privat innbo / eiendeler.
Økonomi:
Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
Årets driftsoversikt viser en reduksjon i disponible midler med kr 4.735.686,budsjettet for 2002 viste en reduksjon på kr 2.342.222,-. Avviket skyldes noe
forsinkelse i oppstart av vedtatte utbedringer av eiendommen som finansieres av salg
av leiligheter. Regnskapet for 2002 inneholder endringer som følge av ny
regnskapsavgivelse. Det er utgiftsført skatt på solgte leiligheter på ca. 0,7 mill kr.
Det er etter regnskapsavslutningen ikke inntrådt forhold som påvirker lagets
regnskap.
Leietakere i borettslagets egne leiligheter har fått regulert sine husleier fra
01.01.2003 i h.h.t. gjeldende lovverk.
Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter boligselskapet har, er
medtatt i den fremlagte driftsoversikten.
Det vises for øvrig til regnskapets noter.
Kurs for tillitsvalgte:
USBL arrangerte i september seminar for tillitsvalgte. Fra Schouterrassen deltok
Arve Snare
Likestilling i borettslaget:
Borettslagets styre består av 1 kvinne og 4 menn. Styrets leder er mann. Borettslaget
følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke
iverksatt ytterligere likestillingsfremmende tiltak i borettslaget.
Godtgjørelse til styret:
Styreleder mottar delvis kompensasjon for bruk av privat mobiltelefon.
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STYRET HAR ARBEIDET MED FØLGENDE VIKTIGE SAKER I ÅRET:
•

Også i det sjette driftsåret har styret hatt fokus på plan og utvikling av
Schouterrassen Borettslag.

•

Styret har i perioden frem til 07. april 2003 hatt 27 styremøter og behandlet 160
styresaker med diverse underpunkter.

•

Rehabilitering av uteområdene ble ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2002.
Prosjektets forutsetninger om tilskudd ble oppfylt. Totalt mottok borettslaget
kr 2 050 000 i tilskudd. Prosjektets samlede utgifter var kr. 3,5 mill, dette er i tråd
med justerte budsjettforutsetninger. Styret er svært fornøyd med resultatet av
utomhusplanen, og vil takke beboerne i Schouterrassen for deres velvilje og
tålmodighet i perioder med mye anleggsvirksomhet. Skadene som er påført
pullertene foran Schouterrassen 12 og 18 blir reparert av Stor Oslo Snøservice
som ødela pullertene i vinter i forbindelse med snøbrøyting.

•

Ferdigstillelse av rehabilitering av fyrhus. Etter anbudsrunden sommeren 2001 var
styret ikke tilfreds med innholdet i tilbudene som var innkommet og valgte en ny
strategi for utbedring av fyrhuset. Det ble montert EL-kjele i fyrhuset
sensommeren 2001, da dette måtte gjøres uansett. I løpet av sommeren og
høsten 2002 ble det montert en ny oljebrenner, samt at øvrig apparatur/ rør m.v
ble enten skiftet ut eller rehabilitert. Vinteren 2002/2003 har videre blitt brukt til å
måle temperaturer ute og inne for å kartlegge borettslagets energibehov.

•

I forbindelse med rehabiliteringen av fyrhuset og igangsetting av
radiatorvarmeanlegget ble styret anbefalt å montere nye radiatorkraner i samtlige
leiligheter. Maksimal effekt av det moderniserte anlegget krever at varmtvannet
har maksimal sirkulasjon gjennom hele anlegget. For å kartlegge dette ble Ivar
Lærum AS (som også hadde ansvaret for rehabilitering av fyrhuset) bedt om å gå
gjennom leilighetene og vurdere kraner og radiatorer. Resultatet av dette arbeidet
medførte at det ble montert nye radiatorkraner i samtlige leiligheter, i tillegg ble
det montert nye stoppekraner i alle kjellerne i forbindelse med radiatorene. Dette
ble gjort med hensyn på å oppnå bedre trykk i alle oppganger og da spesielt i 5.
etasje.

•

For de samlede utgiftene til fyrhusrehabilitering og kraner m.v har borettslaget fått
tilskudd på kr. 444.464,- fra Enøkbedriften. Beløpet blir regnskapsført i 2003

•

Dagens piper på taket i Schouterrassen 16 ble rehabilitert og modernisert i
forbindelse med fyrhusrehabiliteringen. Pipa ble sikret og det har blitt satt på ny
pipehatt. Fra fyrhuset og opp til pipa er det montert en ny stålpipe som er satt inni
det gamle pipeløpet. Samlede kostnader her ble kr 174 000

•

Nye postkasser. I løpet av forsommeren ble det satt opp nye postkasser i
samtlige oppganger. Samlede kostnader her ble kr 265 000.

•

I løpet av høsten 2002 ble det montert nytt callinganlegg hos samtlige beboere.
Styret valgte å foreta en fullstendig utskifting da det gamle anlegget var
vanskelige å reparere og reservedeler var vanskelig å skaffe. Etter en
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anbudsrunde med flere tilbydere ble Oslo El-vakt valgt som leverandør. Samlede
kostnader her ble kr 515 000
•

Vedlikehold av arealet bak blokkene 2-14 og 16-28. Styret hadde forsommeren
2002 befaring sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i forbindelse med
arealet mellom Schouterrassen og Båhusveien. Styret ble gjort kjent med at flere
av trærne er/kan være syke og vi fikk dermed lov til å tynne ut i dette arealet.

•

Oppussing av trappeoppganger og repoer. Styret har gjennomført oppussing/
rehabilitering av trappeoppgangene samt ny oppmaling av gelender i alle
oppganger.

Sinsenparken
Aksjonskomiteen for Sinsenparken har arbeidet videre gjennom 2002. Byggesaken
ser nå ut til å havne på politikernes bord. Kommuneadvokaten har på vegne av
byrådet vurdert saken, men konklusjonen her er ikke kjent for oss, da
kommuneadvokatens uttalelser er i forbindelse med byrådets interne
saksforberedelser. Aksjonskomiteen vil i løpet av våren ha møter med
byrådssekretærer samt medlemmer i bystyret for å argumentere videre mot en
utbygging av garasjetaket.
Styret vil med dette rette en spesiell takk til Tore Leite som er Schouterrassen
borettslag sin representant i komiteen og den innsats som vises i dette viktige
arbeidet.
Beboere som er interessert i å følge saken bes besøke www.sinsenparken.no, her vil
informasjon om utviklingen bli lagt ut fortløpende, eller ta kontakt med Tore Leite eller
styret.
Styret vil som tidligere informere beboerne i infoskrivene om utviklingen.
Styret ville takke varamedlemmene og beboerne for en koselig samling i forbindelse
med tenning av julegranen, og deltagelse ved dugnaden våren 2002.
Oslo, 7. april 2003
SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
STYRET
Bård Westbye /s/, styreleder

Arve Snare /s/

Karin Leverton /s/

Kjell Ivar Johansen /s/

Torleif Rath /s/
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905 SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
desember

Driftsoversikt
Note

Beløp 2002

Beløp 2001

Budsjett 2002

Budsjett 2003

1
2
3
4
5

10 724 795
98 387
820 918
424 040
2 512 011
1 254 900
104 413

10 611 906
165 805
822 324
427 335
5 114 050
1 430 000
71 380

10 650 000
112 000
20 000
300 000
1 640 000
0
881 000

10 740 000
100 000
15 000
300 000
1 620 000
0
900 000

15 939 463

18 642 800

13 603 000

13 675 000

32 127
3 839
300 000
47 679
0
12 400
237 366
48 405
243 248
1 433 370
526 318
1 072 760
46 008
330 057
7 464 781
0
754 781
6 706 545

146 574
5 517
300 000
81 161
6 396
10 960
214 395
96 439
135 499
1 841 982
529 738
571 534
98 366
105 897
671 840
0
1 405 694
6 151 427

0
0
300 000
42 000
0
12 000
240 000
75 000
110 000
1 300 000
553 110
827 060
75 000
500 000
3 000 000
5 000
500 000
6 693 532

0
0
320 000
45 000
0
12 000
240 000
63 000
280 000
1 000 000
545 000
1 000 000
50 000
300 000
1 170 000
5 000
500 000
6 554 000

Sum driftskostnader

19 259 684

12 373 421

14 232 702

12 084 000

Res.før endr.langs.poster

-3 320 221

6 269 379

-629 702

1 591 000

Husleieinntekter
Brenselsinntekter
Andre leieinntekter
Renteinntekter
Gevinst ved salg av eiendeler
Driftstilskudd og refusjoner
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Lønnskostnader
Innberetningsplikt. personalkostn.
Styrehonorar
Arbeidsgiveravg., pensjonskostn.
Andre personalkostnader
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Andre honorarer
Forsikringspremier
Energikostnader
Kommunale avgifter
Andre driftskostnader eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikehold
Påkostninger
Økologi og miljøtiltak
Andre kostnader
Finanskostnader

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Endring langsiktige poster:
Endring varige driftsmidler
Endring langsiktig gjeld
Netto endr.langs.poster

22
23

-167 990
-1 247 475
-1 415 465

0
-3 230 617
-3 230 617

0
-1 712 520
-1 712 520

0
-1 664 000
-1 664 000

Netto endr.disponible midler

21

-4 735 686

3 038 762

-2 342 222

-73 000
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905 SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
desember

Eiendeler og gjeld
Note

2002

2001

15

2 769
5 199
0
2 007 178
3 717 220
153 747
211 934
1
1 589 296

2 000
2 430 181
3 444
2 770 652
4 967 598
121 218
0
3 001
1 606 456

Sum omløpsmidler

7 687 343

11 904 550

Kortsiktig gjeld:
Forskuddsbetalte husleier
Kreditorer
Påløpte renter
Påløpte kostnader
Depositum
Påløpte avdrag, langsiktig gjeld

144 841
533 047
1 147 434
1 985 463
15 256
275 345

178 411
1 352 191
550 659
1 326 031
23 985
150 450

4 101 387

3 581 728

3 585 957

8 322 822

Kortsiktige poster
Omløpsmidler:
Kontantkasse
Bankinnskudd
Debitorer
Innestående i USBL
Plassering i USBL
Husleierestanser
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Leiligheter/garasjer eget eie

16
17

18
19
20

Sum kortsiktig gjeld
Netto disponible midler

21
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905 SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
desember

Eiendeler og gjeld
Note

2002

2001

301 165
94 415 151

133 175
94 415 151

94 716 316

94 548 326

86 460 339
5 007 566

87 267 086
5 448 294

91 467 905

92 715 380

315 000
31 500
25 081 344
92 058 250

315 000
31 500
25 081 344
93 180 830

Langsiktige poster
Anleggsmidler:
Eiendom - Tomt
Eiendom - Boligbygg

22

Sum anleggsmidler
Langsiktig gjeld
Pantelån andre
Individuell gjeld

23

Sum langsiktig gjeld
Innskuddskapital
Andelskapital
Ligningsverdi eiendom
Pantstillelser

24
24
25
26
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905 SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
desember

Noter til regnskapet
2002

2001

14 518
806 400
820 918

18 666
803 658
822 324

26 208
1 067
56 201
181 189
159 375
424 040

17 567
9 466
75 765
198 934
125 602
427 335

-358 342
2 870 353
2 512 011

-621 087
5 735 137
5 114 050

0
1 254 900
1 254 900

630 000
800 000
1 430 000

2 663
101 750
104 413

9 600
61 780
71 380

18 309
30 097
48 405

69 505
26 935
96 439

Note 1) Andre leieinntekter
Diverse leie
Leie altaner
Sum andre inntekter
Note 2) Renteinntekter
Andre renteinntekter
Renteinntekter bank
Renteinntekter mellomregning
Renteinntekter, høyrentepl.
Renteinntekter, PPV
Sum renteinntekter
Note 3) Gevinst ved salg av eiendeler
Bokført verdi eiendom/leil. (v
Salg av eiendom/leil. (v/gev)
Sum gevinst ved salg av eiendler
Note 4) Driftstilskudd og refusjoner
Driftstilskudd
Prosjekttilskudd
Sum driftstilskudd og refusjoner
Note 5) Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter
Fellesvaskeri
Sum andre driftsinntekter
Note 6) Andre honorarer
Teknisk rådgivning andre
Tilleggstj. forretningsfører
Sum andre honorarer
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905 SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
desember

Noter til regnskapet
2002

2001

293 063
1 073 001
67 305
1 433 370

282 003
1 518 293
41 687
1 841 982

211 844
1 379
172 540
140 555
526 318

211 001
1 337
176 002
141 398
529 738

41 877
150
24 800
213 450
0
1 240
8 099
0
205 658
13 733
10 442
4 392
0
4 579
32 950
264 393
12 582
222 386
12 031
1 072 760

1 954
0
245 205
204 308
28 136
380
3 450
1 164
0
12 641
3 029
4 283
7 489
18 600
40 898
0
0
0
0
571 534

0
0
10
19 995
697

6 000
50
384
0
7 861

Note 7) Energikostnader
Elektrisk energi
Fyringsolje
Nettleie
Sum energikostnader
Note 8) Kommunale avgifter
Avløpsavgift
Feieravgift
Renovasjon
Vannavgift
Sum kommunale avgifter
Note 9) Andre driftskostnader eiendom
Andre driftskostnader, eiendom
Andre transport-/ bilkostnader
Annet renhold v/byrå
Avgifter radio-/TVanlegg
Containerleie/tømming
Driftskostnader andre maskiner
Driftsmateriell - innkjøp
Dugnadsutbetalinger
Faste kostn. vaktmesterfirma
Lyspærer, lysrør, sikringer
Nøkler, låser, navnskilt o.l
Renholdsmidler - innkjøp
Rep. og vedlikeh. traktor/utst
Skadedyrutryddelse
Snøbrøyting og strøing
Større anskaffelser for drift
Tilleggstj. vaktmesterfirma
Trappevask v/byrå
Verktøy og redskaper
Sum andre driftskostnader eiendom
Note 10) Driftskostnader administrasjon
Andre driftskostn. kontorhold
Andre reisekostnader
Bilgodtgjørelse, statens sats
Datautstyr
Kontorrekvisita

Side 16
905 SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
desember

Noter til regnskapet
Kopiering
Markedsføringskostnader
Mobiltelefon styret/vaktmester
Møtekostnader for styret
Parkeringskostnader/bompenger
Porto
Reisekostnader taxi
Telefon styrekontor/vaktmester
Trykksaker
Sum driftskostnader administrasjon

2002

2001

7 806
0
600
1 852
0
5 628
141
8 340
940
46 008

1 216
46 649
0
3 169
39
6 293
534
18 128
8 044
98 366

385
3 279
14 096
38 000
5 289
634
40 450
39 679
5 136
27 710
39 687
0
33 505
0
823
1 045
10 025
70 314
0
330 057

1 557
12 662
0
885
15 908
0
3 643
0
4 419
490
235
609
9 489
782
0
0
11 628
41 639
1 953
105 897

0
5 000
3 067 838
1 306 052
3 085 892
7 464 781

-637 097
-1 455 578
67 132
61 653
2 635 730
671 840

Note 11) Reparasjoner og vedlikehold
Annet materialkjøp
Annet vedlikehold teknisk anl.
Brannvernutstyr
Egenandel - forsikring
Elektrikerarbeid
Fyringsanlegg
Garasjeporter/inngangsdører
Gartnerarbeid - grøntanlegg
Glassarbeid
Håndverkerarbeid
Malerarbeid
Radio-/TVanlegg
Rørleggerarbeid
Snekkerarbeid
Sports- / og lekeplasser
Tørke-/trommelanlegg
Varmeanlegg
Vaskerianlegg
Veier og parkeringsplasser
Sum reparasjoner og vedlikehold
Note 12) Påkostninger
Bad
Balkonger
Øvrige
Teknisk anlegg
Utbedring eiendom
Sum påkostninger
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2002

2001

660 630
57 803
992
11 147
1 555
161
4 100
0
18 394
754 781

1 350 979
0
1 230
5 656
2 327
6 766
4 100
2 000
32 637
1 405 694

144
0
364 745
542 009
54 766
5 744 881
6 706 545

17 860
1 079
349 159
491 196
8 920
5 283 214
6 151 427

Note 13) Andre kostnader
Andre kostnader
Andre leiekostnader
Betalingskostnader
Fellesarrangement
Gaver
Husleietap
Kurs tillitsvalgte
Leie av lokaler
Tomgangsleie
Sum andre kostnader
Note 14) Finanskostnader
Andre gebyrer
Andre renteutgifter
Individuelle renter
Påløpne renter
Påløpte renter ind. gjeld
Renter av andre pantelån
Sum finanskostnader
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NOTER TIL EIENDELER OG GJELD
Note 15) Plasseringer i USBL
Borettslaget har pr 31.12.2002 kr 3.717.220,- plassert på høyrentekonti i USBL. Midlene har gitt
laget kr 295.828,- i renter i 2002. Rentesats på plasserte midler har gitt mellom 6,35% og 7,35%
gjennom året.
Note 16) Andre kortsiktige fordringer
Gjelder tilgodehavende hos Oslo Energi. Beløpet er oppgjort i 2003.
Note 17) Leiligheter i eget eie
Pr 31.12.2002 eier borettslaget følgende leiligheter:
381, 385, 387, 411, 469, 476, 497, 523, 542, 548, 556, 561, 563, 569 og 595.
Note 18) Kreditorer
Gjelder utgifter som var påløpt i regnskapsåret 2002, men med forfall etter årsskiftet.
Note 19) Påløpte kostnader
Gjelder skatteavsetning relatert til gevinst ved salg av leiligheter i eget eie.
Note 20) Depositum
Gjelder innestående depositum for lagets egne utleieleiligheter.
Note 21) Disponible midler
Borettslagets disponible midler er redusert med kr.4.735.686,- i 2002. Borettslagets likviditet er
god.
Note 22) Anleggsmidler
EIENDOM - TOMT:
Viser til anskaffelsespris for borettslagets tomt ervervet i 1997 samt nyervervet tomt på 2.640 m2
fra Oslo kommune i 2002. Eiendommen er stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld.
EIENDOM - BOLIGBYGG:
Viser til anskaffelsespris for borettslagets bygninger ervervet 1997.
OPPLYSNINGER OM LAGET:
- FORSIKRING:

Borettslagets eiendommer er forsikret på grunnlag av
næringsbyggforsikring i Gjensidige. Polise nr. 0569147.

- TOMT:

Gårdsnummer 83 Bruksnummer 182/183/184/185.
Areal 13.100 m2.
Borettslaget er eier av tomten.
Byggeår: 1936.

- SKATTETAKST

Kr. 44.979.000,-

- GATEADRESSER: Schouterrassen 1-28 (Både par- og oddetall)
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Note 23) Langsiktig gjeld
Navn

Lånenr

DnB/Postbanken
Nordea
Nordea
Husbanken

00576

%

Opptaks Lånebeløp Saldo IB
Avdrag
år
6,2
2000 60 114 010 58 535 083 58 535 083

99615 7,8
93392 6,95
14977 6,5

Saldo UB
0

2001 28 825 568 28 811 339 28 811 339
0
2002 87 545 000
0
885 128 86 659 872
2001 7 500 000 5 519 408
436 030 5 083 378

Av samlet lånebeløp er kr 275 345 ført som kortsiktig gjeld i balansen.
Utfyllende om lagets lån:
1: Lånet er refinansiert med nytt lån i Nordea 28.01.2002.
2: Lånet ble tatt opp i 2001 for refinansiering av ovennevnte lån 3 i DnB. Lånet er senere
refinansiert med nytt lån i Nordea 28.01.2002.
3: Se lån 2.
4: Lånet er et annuitetslån for egenfinansieringsdelen av balkongprosjektet. Lånet ble konvertert
fra DnB til Husbanken 10.04.2001. Etter konverteringen er det foretatt nedbetaling av de
kontantinnskudd som er foretatt av andelseierne. 10 års løpetid, halvårlige terminer.
Note 24) Leiligheter
Andelenes størrelse er kr. 100,- for samtlige leilighetstyper.
=

Ant.leil. Husleie
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6

3 034
3 412
3 484
3 507
4 358
4 552
3 434
4 358
4 654
1 943
3 826
3 353
2 853
2 894
3 803
4 848
3 529
3 731
3 195

Antall rom
2
3
3
3
4
4
3
4
4
1
3
2
3
3
3
4
3
3
3

Andel gjeld Ligningsverdi
UB
290 671
84 321
326 885
94 826
333 783
96 827
335 987
97 467
417 516
121 118
436 103
126 509
328 993
95 438
417 517
121 118
439 574
121 118
186 148
54 000
359 758
97 467
314 442
84 321
273 331
79 291
277 259
80 430
357 554
96 827
458 160
126 509
338 095
98 078
350 167
94 187
298 816
79 291

Formuesverdi
12 056
13 558
13 844
13 935
17 316
18 087
13 645
17 316
17 316
7 720
13 935
12 056
11 336
11 499
13 844
18 087
14 022
13 466
11 336
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6
8
8
9
12
23
40
41
42
72

3 236
2 979
3 848
3 020
2 285
2 794
2 155
3 339
3 298
3 113

3
3
3
3
1
2
1
3
3
2

302 744
285 402
361 866
289 330
211 633
267 678
206 459
313 101
309 173
291 449

80 430
82 792
98 078
83 932
54 000
77 651
59 892
83 932
82 792
77 651

11 499
11 837
14 022
12 000
7 720
11 102
8 563
12 000
11 837
11 102

Husleien inkluderer felles sentralvarme.
OMSETNING AV LEILIGHETER.
Hos USBL registreres alle omsetningsprisene for leiligheter som blir overført i borettslaget. Disse
opplysningene vil alltid være viktige for den som skal selge, fordi de gir en antydning om prisnivået
i borettslaget. For å få frem individuelle forskjeller kan USBL gi en takst til den enkelte som
opplyser om leilighetens kvalitet og antatte markedsverdi.
Note 25 Ligningsverdi
Borettslagets ligningsverdi er ikke øket i forhold til fjoråret.
Note 26 Pantstillelser
Eiendommen er stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld. Innskuddskapitalen er en del av
lagets pantstillelser.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk.

Oslo, den 31.12.2002 /
I styret:

Boligbyggelaget USBL

Bård Westbye /s/
Arve Snare /s/
Kjell I. Johansen /s/
Torleif Rath /s/
Karin Leverton /s/

Jens Veiteberg /s/
Forvaltningsdirektør

Side 21

BUDSJETT 2003
Budsjettet for 2003 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp
med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er
kjent med nye og endelige tall er budsjettet justert der dette ga vesentlige avvik. Budsjettet
vil gi en reduksjon av disponible midler på kr 73.000,Husleieinntekter
Leieinntektene er oppsatt ut fra nåværende leie på årsbasis.
Andre inntekter
Postene (f eks brenselsinntekter, andre leieinntekter, renteinntekter, gevinst ved salg av
egne leiligheter og andre driftsinntekter) er budsjettert med utgangspunkt i kjente forhold
og justeringer på budsjetteringstidspunktet
Styrehonorar
Honoraret er budsjettert med utgangspunkt i tidligere års bevilgede honorar.
Arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader
Det betales 14,1% arbeidsgiveravgift av all utbetalt lønn og styrehonorar.
Revisjonshonorar
Revisjonshonoraret er budsjettert i h t gjeldende avtale med Ernst & Young. Løpende
avtale kan justeres fra 01.07.2003, og det er budsjettert med en økning på 3%.
Forretningsførerhonorar
Forretningsførerhonoraret er budsjettert i h t gjeldende kontrakt. Det er ikke budsjettert
økning i honoraret for 2003.
Andre honorarer
Her budsjetteres forventet juridisk og teknisk honorar.
Forsikringspremier
Det er budsjettert en økning i forsikringspremien på 15%.
Energikostnader
Denne budsjettpost dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og olje.
Strøm
Siden strømprisen nå er høy i markedet, er ikke en inngåelse av fastprisavtaler lenger like
gunstig. Borettslaget har derfor inngått en kraftforvaltningsavtale i stedet og denne vil
sannsynligvis over tid gi lavere strømpris enn markedspris. På grunn av de store
endringene i strømmarkedet i 2002 er det budsjettert med en strømkostnad for 2003 som
er 3 % høyere enn forbruket i 2002.
Nettleie
Det er budsjettert med en økning i nettleieprisen fra 2002 til 2003 på ca. 3 %.
Olje:
Som alltid er det vanskelig å si noe om hvordan oljeprisen vil utvikle seg. Det er i
budsjettet lagt til grunn en økning på ca 3 % i forhold til budsjett 2002. (Vi minner om
USBLs avtale med Esso som gir boligselskapene ca. 40 % rabatt i forhold til listeprisen).
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er budsjettert økt med 3,7 %.
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Andre driftskostnader eiendom
Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold
v/byrå, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen.
Driftskostnader administrasjon
Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer,
kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr.
Reparasjoner og vedlikehold
Styrets vurdering av behovet for vedlikehold av eiendommen framkommer i budsjettet.
Posten vil bli kommentert av styret på generalforsamlingen.
Påkostninger
Påkostninger utover ordinært vedlikehold budsjetteres på denne posten.
Økologi og miljøtiltak
Det er budsjettert en avsetning tilsvarende kr 15,- pr leilighet pr mnd (forhøyet til
nærmeste hele tusen).
Andre kostnader
Her budsjetteres bl.a. avsetning til skatt for gevinst ved salg av egne leiligheter, kostnader
ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for tillitsvalgte, gaver,
medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m.
Finanskostnader
Renteutgifter på pantelån er beregnet i overensstemmelse med gjeldende vilkår.
Endring langsiktig gjeld
Avdrag er budsjettert i henhold til gjeldende lånevilkår.
Husleieregulering
Såfremt boligselskapet ikke planlegger større vedlikeholdsarbeid eller på annen måte går
ut over den oppsatte budsjettramme, skulle det ikke være nødvendig å regulere leiene fra
1.7.2003.

Oslo den 31. desember 2002 / 16. april 2003
Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget USBL
Forvaltnings- og økonomiavdelingen
Bjørn Nygaard /s/
Forvaltningskonsulent
Dir.tlf: 22 98 38 56
e-post: bjorn.nygaard@usbl.no
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HUSORDENSREGLER FOR SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
Det er viktig å være hensynsfull og vise forståelse overfor andre beboere. For å fremme trivsel og godt
naboskap er det nødvendig med husordensregler. Det er i hver enkelt borettshavers og leietakers interesse
at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt, og at leiligheten ikke brukes på en slik måte at det sjenerer
andre. Husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten.
RO I LEILIGHETEN
Bråk og unødig støy fra leilighetene må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 23.00
til kl. 07.00. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 22.00 og på søn-og helligdager. Musikkundervisning
tillates bare etter godkjenning av styret og med samtykke av naboer over, under og ved siden.
DYREHOLD
Det er tillatt å holde kjæledyr. Det er dyreeierens ansvar å opptre på en slik måte at dyreholdet ikke fører
til ulemper for andre beboere.
Av hensyn til rotteplagen er det ikke tillatt å mate duer rundt blokkene.
AVFALL
Husholdningsavfall legges kun i Renholdsverkets kasser i søppelrommet. Avfallet må være forsvarlig
emballert. Større gjenstander kan legges i container som borettslaget har stående på fyrhustaket mellom
Schouterrassen 14 og 16. Fellesareal i kjelleren kan bare benyttes til oppbevaring av sykler og
barnevogner. Andre gjenstander må ikke settes på fellesarealene i kjelleren. De vil bli fjernet umiddelbart.
RENHOLD
Trapper vaskes en gang i uken. Vinduer i oppgangen vaskes 4 ganger i året. Så ofte som det er nødvendig
rengjøres utgangsdørene og trapperomsvegger opptil 1,5 m. høyde. Borettslaget bestemmer om arbeidet
med renhold av fellesarealer (trapper mm.) skal fordeles mellom beboerne eller utføres for borettslagets
regning. Nå er renholdet beboernes ansvar. Ved eventuell forandring vil det bli gitt melding fra
borettslaget styre.
VASKERI-, TØRKE- OG BANKEPLASS
Vaskeri og rulle brukes etter styrets bestemmelser. Regler for bruk er satt opp i vaskeriene. Tøy tørkes der
hvor det er gjort i stand plass til det. Tørking kan også finne sted på andre dertil egnede steder (balkong
etc.), forutsatt at det foregår slik at det ikke sjenerer naboene eller er synlig fra gata. Lufting og banking
skjer på hverdager på baksiden av blokkene. Det er ikke tillatt å banke eller riste tepper på balkongen.
MARKISER MM.
Borettslaget kan lage en felles norm for markiser o.l. Anskaffes dette, blomsterkasser o.l. er leilighetens
innehaver ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare for andre eller sjenerer naboer.
BRANNBEREDSKAP
I leiligheten må det være minst en godkjent røykvarsler som er plassert slik at den høres tydelig på
soverom når soverom når døren er lukket. Det må også være et godkjent brannslukningspulverapparat
tilgjengelig i leiligheten.
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PARKERING AV MOTORKJØRETØY
Det er ikke tillatt å parkere på grøntanlegg, fortau eller gangveier ved blokkene.
LÅSING AV YTTERDØRER
Alle utgangsdører, både på forsiden og baksiden av blokkene samt dører til fellesarealer i kjelleren, skal
holdes låst hele døgnet.
Meldinger fra Schouterrassen Borettslags styre gjennom skriv eller ved oppslag, gjelder på samme måte
som husordensreglene. Tidligere husordensregler utgår og erstattes av disse som ble vedtatt av styret
12.11.97. Disse gjelder inntil annet blir bestemt.
NYTTIGE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG:
Vaktmester Kjell Øvergaard kan treffes på telefon 90 60 30 07.
USBL er borettslagets forretningsfører og vår forvaltningskonsulent er Bjørn Nygaard,
telefon 22 98 38 56.
Har du gode forslag eller eventuelt klager, kan det leveres skriftlig i borettslaget postkasse på endeveggen
ved Schouterrassen 13. Postkassa kan også brukes ved eventuelle meldinger til vaktmesteren.
Oslo, 12. november 1997
Schouterrassen Borettslag
v/styret

Side 25
VEDTEKTER
FOR
SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
Vedtatt på konstituerende generalforsamling 9. april 1997.
§1
Navn, forretningskontor, lagsform og formål
Borettslaget Schouterrassen med forretningskontor i Oslo er et andelslag som har til formål å skaffe
andelseierne bolig ved å erverve og utbedre eiendommene.
Borettslaget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg
(herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål av andelseierne, eller når utleie av lokalene i
slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.
Videre har borettslaget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng
med andelseiernes bointeresser.
§2
Andeler - ansvar
Andelene skal være på ett hundre kroner.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.
§3
Andelseierne
Bare enkeltpersoner kan være andelseiere i borettslaget (fysiske personer). Ingen kan eie mer enn èn
andel. Likevel kan borettslaget tegne og eie andeler med de begrensninger som følger av borettsloven.
Dog kan Norgeskreditt AS eie inntil 3 andeler i borettslaget, som erverves i forbindelse med kjøp av
eiendommene benevnt i pkt. 1 ovenfor.
Andre enn ektefeller eller personer som i minst 2 år har utgjort en husstand kan ikke tegne andel
sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap eller
et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen seks måneder etter
at pålegget er mottatt, å overdra andelen med borettsinnskudd til person som styret godkjenner.
Enhver andelseier skal få utlevert ett eksemplar av lagets vedtekter og andelsbevis.
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§4
Overføring av andel
En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag, §§ 15 og 16.
Andelseier som ikke har betalt borettsinnskuddet, kan bare overdra andelen til en person som styret
utpeker, dersom ikke styret gir samtykke til annet. Knytter det seg borettsinnskudd til andelen, kan
andelen ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververen samtidig overtar borettsinnskuddet.
§5
Godkjenning av ny andelseier
Overdragelse av andeler skal meldes skriftlig til styret før overdragelsen skjer. Den som erverver
andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget.
Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter, jfr. § 13 i lov
om borettslag og ellers når det er saklig grunn.
Godkjenning kan - utenom når de tilfeller som er nevnt - ikke nektes dersom andelen er ervervet av
ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken,
adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling, eller av noen som andelseieren i minst
2 år har hatt felles husstand med da han døde. Heller ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen er
et nødvendig ledd i bytte av boliger, og den tidligere andelseier skal ta i varig bruk som bolig den
bolig han får ved bytte.
Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren skriftlig
melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknad om godkjenning eller en annen skriflig
melding om at andel ønskes overført.
I meldingen fra styret skal opplyses grunnen til avslaget og om at dette er endelig, dersom søksmål
ikke blir reist innen 30 dager etter at meldingen er mottatt.
Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysninger som nevnt i fjerde ledd, er ervet å anse
som godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake innen et år dersom opplysninger av betydning for
godkjenningen er uriktige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt kjennskap til dette.
Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding til laget, selv om styrets godkjenning ikke er
nødvendig.
En erverver av en andel har først rett til å få leie den bolig som er knyttet til andelen når han er
godkjent av styret eller styrets avslag er kjent ugyldig ved endelig dom.
§6
Styret
Laget skal ha et styre som består av en leder, 4 medlemmer og 5 vararepresentanter. Funksjonstiden
for leder og de øvrige styremedlemmene er to år, dog slik at to av medlemmene etter loddtrekning trer
ut etter første driftsår.
Generalforsamlingen velger selv styremedlemmer og vararepresentanter. Leder velges ved særskilt
valg. Styret velger innen sin midte varaleder og sekretær.
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§7
Styrets vedtak
Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede, og minst 2 stemmer for vedtaket.
Styret kan ikke, uten at generalforsamlingen med minst to tredjedel av de avgitte stemmer har
samtykket, fatte vedtak om:
1.

Ombygging, påbygging eller riving av de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe
fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten. Dette gjelder
ikke utbedringsarbeider som ligger til grunn for selve borettslagsopprettelsen.

2.

Gjennomføre de tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 1, tredje ledd, når tiltaket
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 % av de årlige husleier.
§8
Firmategning

Leder (nestleder) og et styremedlem i fellesskap tegner lagets firma. Styret kan gi prokura.
§9
Generalforsamlingen
Den øverste myndighet i laget er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mai måneds utgang.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst en
tiendedel, dog minst tre av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.
Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20
dager. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist
som minst skal være tre dager.
Fremleiebeboere har møte- og talerett på generalforsamlingen, jfr. borettslovens § 57.
Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen skal nevnes i
innkallingen når det settes frem krav om det senest åtte uker før generalforsamlingen.
Skal et forslag som etter lov om borettslag vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Hvor flere eier en andel i fellesskap, jfr. borettslagslovens §
13, siste ledd, skal disse likevel bare ha en stemme til sammen.
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§ 10
Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal disse saker behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituering.
Årsmelding fra styret.
Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmålet om anvendelse av overskudd eller dekning
av tap.
Spørsmål om ansvarsfrihet.
Valg av styremedlemmer og vararepresentanter.
Eventuell godtgjøring av styret.
Andre saker som er nevnt i innkallingen.
§ 11
Møteledelse og avstemming

Generalforsamlingen skal ledes av leder i styret eller den generalforsamlingen utpeker.
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de
avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjøre møtelederens stemme utslaget. Har han ikke stemt, eller det
gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.
§ 12
Revisor
Borettslagets revisor velges av generalforsamlingen og tjeneste- gjør inntil annen revisor velges i hans
sted.
§ 13
Endringer av vedtekter og stiftelsesvilkårene
Endringer av vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.
§ 14
Stiftelse og Foretaksregistrering
Borettslaget skal dekke utgiftene, begrenset til kr. 10.000,- ved stiftelse av borettslaget.
§ 15
Forholdet til borettslagsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i loven om borettslag av 4. februar
1960 med senere endringer.

Finanskostn
32 %

Driftskostn
9%

Avdrag gjeld Øvrige
6%
fellesutg.
Komm avg
5%
3%
Energikostn
7%

FORDELING AV KOSTNADER I 2002

0905 SCHOUTERRASSEN

Rep./vedl.h.påkostn
38 %
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Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen kan du i henhold til lov om borettslag §58
siste ledd jfr. §4 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én
andelseier. Ønsker du å benytte denne retten, vennligst bruk fullmakten på baksiden av denne
navneseddel.

På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare
en med stemmerett for en andel. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett.

Leil. nr___________________________

Navn: _____________________________________________________________________

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER:

Skriv leilighetsinnehaverens navn og leilighetens nummer på denne navneseddelen og lever den
ved inngangen til møtelokalet.

NAVNESEDDEL TIL BRUK VED GENERALFORSAMLING

_________________________________________________________
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_______________________________
underskrift

Oslo, den_______________

_________________________________________ fullmakt til å møte for meg.

Jeg kan ikke møte på generalforsamlingen den _____________ , og gir med dette

i borettslaget __________________________ .

Jeg, __________________________________ er innehaver av leilighet nr.____________

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

FULLMAKT
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