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SAK 1: Konstituering 
Generalforsamlingen blir ledet av styreleder. 
Sekretær for styret fungerer som referent. 
Som tellekorps blir det pekt ut tre av de fremmøtte utenom styret. 
 

SAK 2: Styrets Årsmelding 
Se styrets årsmelding i vedlegg 1. 
 

SAK 3: Årsregnskapet og budsjett for huseierforeningen og husstyret 
Se vedlegg 2-4. Revisors beretning blir utdelt på generalforsamlingen. 
 

SAK 4: Valg av styremedlemmer 
Dagens styre: 
Formann:  Endre Homlong (på valg)  
Kasserer: Bjørn Matland (på valg)  
Sekretær: Vidar Åsmul (på valg)   
Styrerepresentant: Ronnie Aksland (på valg pga. flyttet)  
Styrerepresentant: Bjørn Egil Møen-Knudseth  (1 år til) 
 
Vararepresentant: Hans Marius Glenne (på valg)  
 
Revisor: Aina Kyte Moberg (på valg)  
 
Husstyre: Asima Alukic (1 år til)  
   
  

SAK 5: Godtgjøring til styret og husstyret 
 
Styret foreslår at årlig godtgjørelse for styre- og husstyre- medlemmer forblir uendret:  
Formann:  kr 7400,- 
Kasserer:  kr 7400,- 
Sekretær:  kr 5500,- 
Styremedlem:  kr 5100,- 
Husstyremedlem:  kr 6000,- 
 

SAK 6: Fastsetting av medlemskontingent 
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret. Dvs. kroner 700,- per kvartal. 
 

SAK 7: Fastsetting av dugnadspenger 
Styret foreslår at dugnadspengene blir som i dag, dvs. kr 700,- 
 

SAK 8: Sak fra styret; Husforsikring. 
 
Bakgrunn for sak om vår husforsikring hos Gjensidige. 
Uten eget varsel til styret ble forsikringsvilkårene, med umiddelbar virkning, endret 15. 
november 2019. Dette gjald vannlekkasje og skade på pipe. 
Dette skapte naturlig nok stor bekymring for de av huseierne som ikke har skiftet/utbedret 
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vannrør og pipe. 
 
Prosess med å få kontakt med Gjensidige 
Styret prøvde uten hell gjennom vinteren og våren å komme i dialog med Gjensidige ved 
kundesenter og meldinger på nettsiden. De på kundesenteret kunne ikke svare på våre 
spørsmål og vi ble lovet at noen i Gjensidige skulle ta kontakt. Dette skjedde ikke. Etter ny 
melding via nettsiden fikk vi til slutt kontakt med Frode Nilsen i høsten 2020 og 
gjennomførte et Teams-møte 12. november 2020. 
 
Notat fra møte med Gjensidige 12.11.20 
 
Frode Nilsen fra Gjensidige viste til eksempel på skadeoppgjør, vannskade. Her viser 
skadeoppgjør at huseier ble anbefalt om å skifte rørene. Dette er informasjon til huseier 
som må vurdere det. 
Styret har hele tiden hatt den forståelsen at liknende anbefalinger gjelder kun den som har 
hatt vannskade og ikke alle huseiere. Om dette var/er Gjensidige sin generelle anbefaling 
til alle forventer vi at Gjensidige hadde informert på annen måte, f.eks. direkte til styret. 
 
Styret mener at det å endre en så stor del av helseforsikringene midt i et forsikringsår, 
uten varsel og uten tidsfrist, ikke er god måte å behandle sin kunde på. Vi vet at en 
vannskade kan forårsake store skader og dreie seg om store beløp.  
Vi har forståelse for at forsikringsvilkår kan endres f.eks. på grunn av elde, men da 
forventer vi at dette blir gjort ved hovedoppgjør i juni og at det blir gitt et varsel i god tid i 
forveien slik at huseierne får anledning til å planlegge f.eks. skifte av vannrør. 
 
Styret sitt ønske. Vi ønsker en tidsfrist for når aktuelle utbedringer må være gjort for at 
husforsikringene skal gjelde som "normalt".  
 
Videre prosess etter møte med Gjensidige 12.11.20 
Vi har siden møte i november i fjor henvendt hos flere ganger til Gjensidige med purringer 
på svar på vårt notat. 8. juni fikk vi svar fra Gjensidige om at forsikringsvilkårene står som 
lagt inn i 2019. 
 
Pga. stadig vannskader som følge av dårlig kvalitet på røropplegg er ikke dette plutselig og 
uforutsette skader og følgelig ikke dekket. Det samme gjelder skader som skyldes 
manglende vedlikehold av utvendig pipe. 
 
Begrensningen gjelder ikke boenheter som har oppgradert/rehabilitert røropplegget.           
 
Det er nå gått halvannet år siden forsikringsvilkårene ble endret og styret mener vi nå 
uansett ikke når frem med en ytterligere utsettelse for de som ikke har 
oppgradert/rehabilitert røropplegg og pipe. 
 
Vi oppfordrer de huseierne dette gjelder snarest å få utført dette.  
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SAK 9: Innkomne saker, 1: Ønsker å ta opp igjen muligheten for å lade el biler her i 
feltet. 

 

SAK 10: Innkomne saker, 2: Ved skifte av tak må en da skifte til samme type og lik 
farge som i dag, eller kan en velge selv både type og farge? 
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Vedlegg 1: Styrets Årsmelding 
 
Styret har i perioden vært sammensatt av: 
Formann:  Endre Homlong  
Kasserer: Bjørn Matland  
Sekretær: Vidar Åsmul 
Styrerepresentant: Ronnie Aksland 
Styrerepresentant: Bjørn Egil Møen-Knudseth  
Vararepresentant: Hans Marius Glenne 
 
Styret sitt arbeid 
Styret har holdt jevnlige møter og sendt ut informasjonsskriv. Det har vært arrangert to 
dugnader hvor blant annet fellesområder har blitt vedlikeholdt. Dugnader er et positivt 
sosialt tiltak og nødvendig for å vedlikeholde feltet. Styret vil takke alle som har stilt opp og 
gjort en flott jobb. Styret har også håndtert diverse arbeid i forbindelse med 
forsikringssaker i feltet, samt organisert informasjonsmøte med Gjensidige. Styret har og 
hatt diverse dialog med meglere vedrørende kjøp og salg av boliger.  
 
Annet utførte arbeider: 

1. Ryddet bod i grendahuset 
2. Klipping av plener 
3. Ryddet fellesareal, kostet 

parkeringsplasser og felles vei 
4. Merking av parkeringsplasser 
5. Stell av bed, fylt på jord/bark. 

6. Kalket og gjødslet plener 
7. Skifte av lyspærer, utelys 
8. Oljegrust 
9. Vasket vinduer i grendahuset 
10. Oljet gjerder og malt lekeapparater 

 
 
Økonomi 
Økonomien i huseierforeningen er akseptabel. Viser til regnskap for inneværende år og 
budsjett for neste år.   
 
Vedlikehold av garasjene 
Vi minner igjen om at garasjene/carporter er private og at eier er ansvarlig for 
vedlikeholdet. Garasjeanlegget er synlig for alle i feltet og det er også av den grunn viktig 
at de blir holdt ved like. Flere av garasjene trenger et strøk maling og vi oppfordrer med 
dette aktuelle eiere til å få dette gjort.  
 
Styret.  
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Vedlegg 2: Regnskap Prestegardskogen Huseierforening 
 

 

REGNSKAP PRESTEGARDSKOGEN HUSEIERFORENING 01.06.2020 - 31.05.2021

INNTEKTER

Kontingenter 163 400,00kr   
Stilasleie -kr               
Renter 804,00kr         
Kundeutbytte fra Sparebanken Vest 528,00kr         
Dugnadspenger 12 700,00kr     
Kundeutbytte fra Gjensidige 2020 kr 37918 2021 kr 39539 77 457,00kr     
Innbetalt kabelabbonement fra beboerne 265 000,00kr   
Innbetalt forsikring fra beboerne 316 082,00kr   

Sum inntekter 835 971,00kr   

UTGIFTER

Aministrasjon/drift huseierforeningen 12 820,63kr     
Strøm grendahus + fellesareal 26 229,20kr     
Brøyting, grus og salt 12 064,00kr     
Diverse utgifter inkl. gebyr 739,00kr         
Grendahus; vedlikehold og drift 23 772,21kr     
Fellesareal 26 432,19kr     
Styregodtgjørelse, styret og husstyret 38 700,00kr     
Kabel-TV abbonement Canal Digital 268 332,12kr   
Betalte forsikringspremier for beboere 318 207,00kr   
Forsikring Grendahus 7 500,00kr       

Sum utgifter 734 796,35kr   

EIENDELER EGENKAPITAL

Brukskonto 227 079,07kr  Kapital pr. 31.05.2020 227 101,42kr   
Høyrentekonto 101 197,00kr  

Overskudd 2018/20192019/2020 101 174,65kr   

SUM 328 276,07kr  Ny egenkapital 328 276,07kr   

Prestegardskogen  10.06.2021

Bjørn Matland /s/
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Vedlegg 3: Budsjett Prestegardskogen Huseierforening 
 
 

 
 
 

 

Vedlegg 4: Regnskap Grendahuset 

 
 
Regnskap for Grendahuset blir utdelt på Generalforsamlinga. 
 

Inntekter Utgifter

Medlemskontingent 163 000kr  Forsikring Grendahus 8 000kr       
Dugnadspenger 13 000kr     Strøm 32 000kr     
Utbytte Gjensidige 30 000kr     Brøyting 20 000kr     
Renter 700kr          Grendahus 30 000kr     
Kundeutbytte spv 500kr          Fellesareal 30 000kr     

Styregodtgjørelse 36 500kr     
Diverse utgifter 2 000kr       
Administrasjon/drift 13 000kr     
Asfaltering/vedlikehold 40 000kr     
Skifting av bordkledning 40 000kr     

207 200kr  251 500kr  

Budsjett Prestegardskogen Huseierforening 2021 - 2022


