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oslo, tirsdag 30 april 2019 kl 19.00 Holmenkollen park hotell Rica

Tilstede fra stvret:
Tedd Urnes, styreleder
Henning Madsen, Åse Dyrstad, Per Otto Furuseth, Nina Eidem, Ane Johansen (Rica) -
styrmedlemmer.

1. Apning av årsmøtet, andel oppmøte andelseiere

Styreleder Tedd Urnes ønsket velkommen til årsmøtet.226 stemmeberettigede andeler
var representert under årsmøtet. Herunder 5 fullmakter avgitt til styreformann fra
andelseiere.(Representanter for andelseiere med flere andeler er ikke medregnet
under fullmakthavere).

2. valg av møteleder, og en til å undertegne protokollen
Vedtak:

Styremedlem Henning Madsen ble valgt til møteleder.
Styremedlem Nina Eidem ble valgt som referent.
Bente Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkiennelse av innkalling og dagsorden
lnnkalling var utsendt innen fristen på tre uker. Fasting innvendte at hans innsendte
forslag ikke var tatt med i innkallingen i sin helhet, men kun punktvis referert.
Styreleder repliserte at sakene er satt opp til behandling, og at det omfattende notat
som utdyper forslagene er lagt ut på nettsiden i forkant av årsmøtet med beskjed om at
de ville bli tilsendt på forespørsel. Forslagene vilfor øvrig bli gjenstand for behandling
under årsmøtet iht den ordlyden forslagene er sendt inn. Serviceavtalen er ikke en
egen sak, men vil bli omtalt som en del av årsberetningen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

4. Styrets beretning for2O12-2011
Styrets formann redegjorde for virksomheten siste år, og viste bilder fra befaring i

forbindelse med avslutningen av oppussingsprosjektet som har krevet mye
oppmerksomhet og oppfølging fra styrets side. Styret har hatt O styremøter og en god
del andre møter og arbeid iforbindelse med oppussingen. lnnbetalingen av
oppussingsmidler har gått relativt bra, men har også krevet oppfølging og opprydding i

register over andelseiere og ajourføring av adresser. Opprettelse og formalisering av
Havna Skjærgårdspark Velforening i Enhetsregisteret er gjennomført i tråd med


