
PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling 20ll i Badebakken borettslag

Avholdt: 17.11 .2011 Sted: Fellesrommet i Maridalsveien 242
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Sak 1: [g!§!!!seI!g

1.1 Vals av møteleder

Som møteleder ble valgt: Jim Thorsen

1.2 Valg av sekretær

Som sekretær ble valgt: Anne K Nicolaisen

1.3 Vale av 2 andelseiere til å undertegne Drotokollen sammen med
møtelederen

Valgt ble: Ceir Sørensen og Bertha Lilleholt

1.4 Opplvsnine om antall møtende med stemmerett oe antall fullmakter

Antall fremmøtte med stemmerett: 17
Antall lremlagte fullmakter: 3

Totalt: 20

1.5 Godkienninq av innkalline

Vedtak: Godkjent

1.6 Godkiennine av saksliste

Vedtak: Godkjent



Sak 2: Oppførins av nve lekeaDDarater

På ordinær generalforsamling 18. mai 201 I ga generalforsamlingen styret i oppdrag å oppføre
lekeapparat(er) for bam i borettslaget:
"sryrc1 gis fullmakt til å \)urdere altetnatiyer og e|entuelt ansktfib lekeapparater som samsra/er
me d ote r n evn te re I nin gs I inj er og ve d I i ke ho I ds be hot"
Styret har sett på flere ulike løsninger i flere ulike priskategorier. For å sikre at bam har en trygg
og sikker lekeplass må det omfattende sikring av området i og rundt lekeapparatene. Dette
medfører kostnader til fallunderlag, valg av lekeappararer m.m. Etter å ha vurdert flere tilbud og
ulike lekeapparater har styret valgt oppsett av et sjørøverskip. Sjørøverskipet vil kunne gi barn
utfordrende lek samt rollespill. Lekeapparatet samt underlaget er nærmest vedlikeholdsfritt og har
en forventet levetid på ca. 25 år. Kostnaden for oppføring av sjørøverskipet inkludert sikdng og
ombygging av området er på ca. 212.000 koner. Grunnet kostnadsstøffelsen kn)4tet til oppføring
av lekeapparater ønsker styret å presentere valget for beboere på en ekstraordinær
generalforsamling slik at beboere kan ta stilling til kostnaden med en slik oppføring.

Forslaq til vedtak:

Badebakken borcttslag gir styretfullnakl til å oppforc et lekeapparot i form at et
sjøtowi,skip til en budsjettpris på ca. 212.000 kro er.

Vedlak: Bctdebakken borettslag gir styret.fullmakt tilå oppfore et lekeapparat i form ar et
sjorowrskip tilen badsjetlpris på ca. 212.000 kroner. Sjøroyeftkipet plasseres mellom hekken
not 238 og grillplassen. Hekken not 232 og mot gti llplassen Jjernes. Eksisterende styldkasse
utenfor 234 fiernes. Man tilstreber å betare grontområde mest nulig uberø .

Vedtatt: 17 stemmer for

Protokollen undertegnet av:

Geir Sørensen
Valgt av generalforsamlingen

Jim Thorsen
Møteleder

Beftha Lilleholt
Valgt av generalforsam lingen


