
Protokoll til ekstraordinær generalforsamling 2020 for Mellomenga Borettslag 
Organisasjonsnummer: 947853805 
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 28. desember 2020 kl. 18:00 til 5. januar kl. 18:00. 
Antall stemmeberettigede som deltok: 65. 

 
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: 
 
1.  Godkjenning av møteinnkallingen 

Det foreslås å godkjenne den måten den ekstraordinære generalforsamlingen er 
innkalt på. 
 
Vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes. 
Antall stemmer for vedtak: 53 
Antall stemmer mot: 1 
Antall blanke stemmer: 11 
Flertallskrav: Alminnelig (50%) 
 

2.  Valg av protokollvitner 
Styreleder vil i henhold til borettslagsloven fungere som møteleder. 
Det foreslås å velge to eiere til å signere protokollen. Heidi von Moranville Selliers 
og Lise Budde har sagt seg villige og foreslås valgt.  
Protokollen vil bli sendt til signering digitalt. 
 
Vedtak 
Heidi von Moranville Selliers og Lise Budde er valgt. 
Antall stemmer for vedtak: 53 
Antall stemmer mot: 0 
Antall blanke stemmer: 12 
Flertallskrav: Alminnelig (50%) 
 

3.  Beplantningsplan 
Styrets forslag til ny beplantningsplan er tatt inn bak i innkallingen. På sidene foran 
har styret redegjort for planen. Planen er tidligere fremlagt i beboermøtet som ble 
avholdt på Teams 25. november i år. Presentasjonen som ble fremlagt i 
beboermøtet finner du på borettslagets hjemmeside www.mellomenga.no. Etter 
innspill fra beboere og styret er det utarbeidet nye skisser som ligger til grunn for 
forslaget som nå legges frem til behandling for generalforsamlingen. Også disse 
skissene finner du på hjemmesiden. 
 
Trær som foreslås felt er avmerket fysisk med bånd. 
 
I den digitale løsningen er det ikke mulig å fremme benkeforslag, du må derfor enten 
stemme for eller mot styrets forslag. Styret har i sitt forslag foreslått at styret får 
fullmakt til å foreta mindre justeringer i planen om nødvendig. Har du forslag til 
mindre justeringer du ønsker styret skal ta med seg i sin videre behandling, så skriv 
dette i kommentarfeltet. 



Styret vil svare på spørsmål mens møtet pågår. Du er også velkommen til å kontakte 
styret på e-post leder@mellomenga.no, om ønskelig kan styret også ringe deg 
tilbake. 
 
Styrets innstilling 
Styret foreslår at fremlagte beplantningsplan godkjennes og at styret gis fullmakt til 
å inngå avtaler og til å foreta mindre justeringer i planen om nødvendig. 
 
Vedtak 
Styrets forslag til beplantningsplan godkjennes, og styret gis fullmakt til å inngå 
avtaler og til å foreta mindre justeringer i planen om nødvendig. 
Antall stemmer for vedtak: 38 
Antall stemmer mot: 16 
Antall blanke stemmer: 11 
Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollen signert av: 
Cathrine Juul /s/    Heidi von Moranville Selliers /s/ Mette Røstum /s/ 
Møteleder    Protokollvitne    Protokollvitne  
 
 

 
 


