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Haugerud, 21.03. 2017.

Til garasjeåagets nrecllemmer.

Ræferæt fræ ånsmøte tS. mars 2017.

Tiistede: 28 medleffi mer.

1. Otto Tunheinr bie valgt som ordstyrer for årsmøte.
2. Anita Myhne ble valg som møtereferent, Olay Eriksrud og Harald Hagen hle valgt tilå

r:nderskrive å rsmøterefe ratet.
3. Gr:dkjenning av innkailing til årsmøte -____* Godkjent
4. Årsberetningen 2016

5" Regnskap 2016 og forslag budsjett 2017

Forsiag om å øke årsleia med kr. 300.- til l<r.l-500.-, ble vedtatt rned 1S steinmer
6, §tyregccltgjøreise, til styrets disposisjon --______Godkjent

7. innkomne forsiag

Ft3tslag å, D+i foneslås at den åriige garasjeavgiften skal kunne øltes årlig med inniil
økrungien rJ<ansumpri§ndE*sen feurge å+u+en-et-n+er+.trenEer åi"snrøtev-edtakpa -- - -
dette.

14 stl<. Ja, mot l-i- stk Nei

fl-or*å§ffi Tril*gg tii purrkt 6.2 Garasielagets styre skai ved vært årsmøts iegge iiem
i,,*cjiikeh*lcl*p:iar:*ir fci'de neste 5 år, siik at garasjeiagets mecllemmer kan orientere s
*rn ft*rnltcjige Lr*ir*'r foi- vedlikehokl Pianen deies onr i postkassen* §arr]fiet1 med
å rsrnøtep*;:irer.

i:ii r i* rrr rn ig verjt;;it

§r:fq-Llg-q, Åi"srn6te;lr:p:irer, civs. innkailinger, referater, årsben"etning, i:uiisjeti 66 regr::k;:p
i,:,;v.. i-rlir isgl r;iiijeilgciig på bcreitsiagets neirsider, urider "Garasjei;gei".

F r-r s i* r"rl rl r;3, ve rJt;i tt

tg{§{;}Åå nytt puni< i vetitektene.
iiir: iorkastet irgit leii infc.

i'{ ;* i.r§* r'u ri 6 * r;:, -.;3 * I ;: g

i-i..ru1;r:r''l,J,,,eicr:'.i? E-pr:st: g;ras;elaget@)iiaugerurii:crettslag.nr:r"-;t*nr/ 
*#*1,., Ot*, å..*/x q.{/c{
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Fo$j-eg§, fra eier av gar"asje 130.

$arasje lr:ien må settes nedtil ciet den ttar{ør siste prishopp. l',iecl til 700, kr.
Åile irargratis leie på Ilaugerud boretislag, da er det urimelig at vi skal [:etale så nrye.

3le rreci-cternt uncler punl<t S.

Valg nytt styre: Består av:

L.efjs:r: Vidoslav Rakanovic - Gj.valgt
Nestleder lvtrarius Evensen - lkke på valg
Sekrela:r': Anita l\4yhre *lkke på valg
l(asserer: Jean Bernadotte - Gj.valgt
Stvre rnediem: Otto Tunheim * Gj.valgt

VararneClern: Åyhan Aigunerhan - Gj.valgt
Varamer:llem: Sajjad H. Shah * Gj.valgt
Revisor: Farooq Aslam - Ny

lievisor: Flicham Barrar _ Gj.valgt
Valgkomite: Dane Fledic+ - Gj.valgt
Valgkor:rlte: Siri Keul

\/algkcmile: Gr-ete H;lr"alciseid

@_e017
Styret i Garasjelaget vil avlese strømmålerne onsdag 3. rnai.
Detvil også bii en sjerkl< av det elektriske anlegget cg byggets innvendige
tilstancl ihht HMS avtale med Haugerud Borettslag.
vet dere on'r mangler er cletfint om dere kan me!cjg iira ti! styret.

Garasje 1 * 98 kl. 18 - 19

Garasje 99 * 2CtG kl. 19 - 20

Det er rrii<tig at lås møter opp for å

[--re son'r uteblir
de som har ekstra

vil automatisk bli belastet med gehvr

RYDD FCIRAN IVIÅITNTru OG GJøR KLAR FOR AVLESNING

låse opp garasjen.

kr. 100.-
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