TROIIÅSEN GRENDELAG
Fllsveien,, Kvernbakken, Sagpeien, Sponstubben

Resultater fra Generalforsamling Trollåsen Grendelag

27. Aprt 2021

God klennelse av innkallingen

Punkt 2. Styrets beretning (se vedlegg 1 i innkallingen) Styrets forslag til vedtak: Styrets beretning

tastil

orientering.

Punkt 3. Regnskap (§e vedlegg 2.) Styrets forslag til vedtak:Generalforsarnlingen iTrollåsen Grendelag

godkjenner revidert regnskap 2020 og styret meddeles ansvarsfrihet.

4A - Vedlikehold av lekeplasser tun: Det budsjetteres kr. 70.000 ti! videre oppgradering av lekeplasser.

4B-1 Økning satser for leie av plass på biloppstillingsplassen.

t

+ 1 dobbeltstemme (forlimot)
4B-2 Overskudd av fjorårets leieinntekter, kr. 14.0@, avsettes ti! nytt vedlikeholdsfond for

biloppstillingsplassen ved Kvernbakken

Punkt 4C. Fliweien t4 Trollåsen grendehus: (Se vedlegg 3).Styrets forslag ti! vedtak: Generalforsamling
gir styret fullmakt til å sørge for at Trollåsen Grendelag blir hjernmelshaver for Flisveien 14. Det settes åv
kr. 30.000 iårets budsjett til dette formålet.

4D lnnbetaling tunkasse: Tun 15 (Kvernbakken 1-19) betaler inn kr 300 pr husstand pga. lite penger i
tunkassa. Tun 11 (Sagvn.55-62) betaler inn kr. 300 pr. husstand pga. lite penger i tunkassa

ijuni - Styrets forslag til vedtak: Hvert tun rned
flaggstang bestemmer sefu om de vil ha regnbuevimpelen hengt opp under Pride Week. Tuntillitwalgt
har ansvar for å $ennomføre spørreundersøkelse blant beboerne. Flertallet på tunet bestemmer.
4E Flagging med regnbueflagget under Pride uken

4F AdministratiW reglement for Trollåsen Grendelag. (Se vedlegg 4)Styret ser at det er behov for å ha

et

administrativt reglement i tillegg til vedtektene for grendelaget.Styrets forslag tilvedtak: Administrativt
reglement for Trol låsen G rendelag godkjennes av Genera lforsam Iingen.

5A Søknad om å sette opp carport på oppstillingsplassen.

5 Styrets forslag

til vedtak:Generalforsamlingen i TrolHisen Grendelag godkjenner styrets forslag til

budsjett 2021.

Punkt 7. Valg av styre - Mette Moberg

Punk 7. Valg av Styre - Christian Kristoffersen

Punkt 7. Valg av Vara - Astrid Marie Jimenez Granli,

Punk 7. Valg av Valgkomitd - Anders Jørgensen & Kathe Gulbrandsen

PunK 7. Valg av Revisorer - Øystein Melkild og Vidar Torp

Trollåsen,11. mai2021
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