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1. Konstituering av generalforsamlingen

- Godkjenning av fullmakter: 0

- Fastsetting av stemmetall: 18

2,Yalg av møteleder

Stig Kristiansen

3. Valg av referent

Thrine Merethe Broch

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig godkjent

5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Ole Øwre, 135 og Jan Åge Leer,IT

6. Valg av tellekorps

Martin Lingås, 78b og Bjørn Jensen, 126

7. Styrets årsberetning ble giennomgått av Stig Kristiansen.

Viser til årsberetning i innkalling til Generalforsamlingen.

Kr:mrrl:ntarer r-r g spuYrsmål :

Brøyting/strøing: Det ble kommentert at det ved enkelte tilfeller var sent brøytet og ikke godt

nok brøytet. I tillegg ble det kommentert at strøing er blitt dårligere utover vinteren. Islaget

ligger tykt flere steder.

Det ble også kommetnert at det bør skrapes ned enkelte steder 7-2 ganger pr vinter. Styret tar

opp dette med brøytefirma . Det er vanskelig å ftbrøytet ordentlig på parkeringsplassene på

grunn av parkerte biler. Innkj ørrng til garasjene foran porten er også en utfordring. Styret tar

dette med seg i videre planlegging av ny avtale.

Pørkering: Plass ved barnehage ble kommentert.

TrøjIkk i området: Ønsker om at styret klager inn til drosjeselskapene om høy hastighet i
området. Det kom fram ønske om skilt på hastighet, dette må i så fall bli private skilt. Vi har.

ikke sanksjonsmuligheter i forhold til dette. Det ble foreslått skilt med "Barn leker, ditt

ansvar" med fartsgrense som monteres på bommene. Andre mente at veihindring som humper



er en bedre løsning da vi har nok skilting. Alle kjørende må kjøre fornuftig på området, dette

gjelder også syklister.

Ønsker også begrensing av fart i 3O-sonen i Fossestuveien. Styret har henvendt seg til Politiet.

De sier at dette er Trondheim kommunes ansvar. Vi har bedt om trafikkontroller der.

Styret tar alle innspill til etterretning.

Årsberetningen bie enstemmig godkj ent.

En ekstra sak ble tatt opp til orientering: Vi inngikk i2009 en kollektiv avtale med Canal

Digital. Vi forhandlet med Canal Digital og NTE den gang, men det var naturlig å bestemme

seg for Canal Digital. Denne avtalen går ut juni 2012.I disse dager har både NTE og Loqal

tatt kontakt med beboere med ønske om å tegne avtale med disse. Med flere aktører i området

vil en kollektiv avtale med Canai Digital være problematisk å håndtere. Styret vil være i

kontakt med både NTE og Loqal i prosessen med å bygge ut fibernettverk her i

Kroppanmarka. Loqal har vært i kontakt med styret for å avklare legging av fiberkabel

gjennom fellesområder. Det er ønsket at Styret innkaller til et informasjonsmøte angående

dette slik at man får oppklart eventuelle misforståelser, og avklart de spørsmålsom oppstår.

Styret vil komme med informasjon om hvordan vi forholder oss til dette på våre

informasjonskanaler inntil videre. Det ønskes også mer informasjon fra Canal Digital om hva

de tenker om videre avtale og fiberløsning i framtiden.

8. Regnskap for 2010 ble giennomgått av Styret.

Viser til innkalling til Generalforsamling.

Enstemmig g o dkj ent etter o pplesning av rev isj o nsberetning.

9. Innkomne saker

Forslag l: ;

Forslagstiller: Styret

Endring av ordensreglenes punkt 4b). "Langtidsparkering på parkeringsplasser ute, dvs.
utover 4 uker, vil medføre bøtelegging og fierning av kjøretøy for eiers regning. Dette gjelder
også tilhengere, campingvogner eller bobiler", foreslås endret ti1 "..utover 2 uker".

Styrets vurdering:
På grunn av liten parkeringskapasitet ser vi oss nødt til å stramme inn ordensreglenes punkt
4b om langtidsparkering.



Ko m m e ntører til forslaget :
Stig Kristiansen og Svein Ole Uv svarte på spørsmålom hvordan styret vil håndtere dette.
Parkering i garasjene har økt slik at det i dag er lite ubenyttede plasser garasjene. Det er lite
mulighet for å utarbeide nye parkeringsplasser i området, så vi må derfor bruke de plassene vi
har på best mulig måte. Det er styet gjennom avtale med Trondheim Parkering som
rekvirerer borttauing. Om man trenger parkeringsplass for 2biIer over lenger tid (i ferietid),
kan dette ordnes med å henvende seg til styret om dispensasjon. Dette betinger i så fall at
parkeringsplass i garasje blir benyttet.

Styrets forslag til vedtak:
Forslaget vedtas.

Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer imot.

Forslag 2:
Forslagsstiller: Styret

Grendelagsavgiften foreslås økt til totalt kr 4500,- pr år pr husstand.

Styrets vurdering:
Grunnet generell kostnadsøkning, spesielt på strøm og brøyting, må grendelagsavgifen arkes

med kr 500,- pr år pr husstand for å fi budsjettet til å gå i balanse.

Ko m m e ntøre r til fo r s lag et :
Ingen kommentarer da dette ble snakket om under regnskapsgjennomgangen.

Styrets forslag til vedtak:
Forslaget vedtas.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

10. Budsjett20ll ble gjennomgått ved Karen Ervik

V is er til innkalling til Generalfo rsamling en.

Kommentarer og spørsmål:

Det ble gjort rede for en del av vedlikeholdsoppgavene som skal utbedres i 2011 i garasjene.

Enstemmig godkjent.

11. VaIg av styremedlemmer

Valgkomiteen har bestått av Morten Andersen, 12 og Andr6 Wiig, 11.

Viser til innkalling til Generalforsamlings valginnstilling fra valgkomiteen. Alle

styremedlemmer på valg stilte til gjenvalg, det ble ikke stilt motkandidater:



Leder Svein Ole Uv, 116

sekretær Thrine Merethe Broch,91

styremedlem Sissel Hunderi, 134,

AIle ble enstemmig gjenvalgt.

12.Yalg av revisor

Revisor Hege Krogstød., 181 (ny) ble enstemmig valgt.

13. Valg av valgkomit6

Morten Andersen, 12 og Andre Wiig, 11.

Trondheim, 27, mars 201 I

Thrine Merethe Broch, nr 91

Referentffi
rrondherm ,eg/U 2ott Trondheim, %/q 20r1

Protokoll godkjent:

Åge Leer, 17


