VEDTEKTER
Kalvegrenda huseierforening
Med endringer vedtatt på generalforsamling 19.mars 2015.

NAVN OG MEDLEMMER
§1
Huseierforeningens navn er Kalvegrenda huseierforening.
§2

Foreningens medlemmer er eierne av leiligheter på de enkelte parseller som
er utskilt fra grn. 46 brn. 174 i Bærum kommune. Samtlige eiere har rett og
plikt til medlemskap i foreningen.

FORMÅL
§3
Huseierforeningens formål er drift av de fellesarealer og anlegg (unntatt
garasjeanlegget) som tilhører eierne (jfr. § 2), og dessuten å fremme felles
interesser.
Foreningen skal i prinsippet ikke ha eget økonomisk formål, men være et
organ som på eiernes vegne skal forestå driften av fellesarealene og
anleggene som tilligger de enkelte eiendommer med ideelle andeler.
EIERNES EKSKLUSIVE RETTIGHETER OG PLIKTER
§ 4a
Eieren har eksklusiv råderett over sin festede eiendom. Eieren har rett til fritt
å overdra sin ideelle del av fellesarealet. Den ideelle del kan bare
disponeres, pantsettes, selges, leies ut sammen med boligen som har eget
brn.
b

Eier er pliktig å varsle styret om salg av leilighet til ny eier innen tre dager
etter at salget har funnet sted.

c

For eiernes plikter henvises det til kjøpekontraktens § 6.

KONTlNGENT
§ 5a
De enkelte eierne er pliktige til å innbetale den av generalforsamlingen
godkjente kontingent. Kontingenten fastsettes av styret på grunnlag av
kommende periodes budsjett (se §18).
b

Ved overdragelse av leilighet i Kalvegrenda huseierforening, har styret rett til
å innkreve eierskiftegebyr. Eierskiftegebyret fastsettes av
generalforsamlingen etter forslag fra styret.

c

Ved fravær fra alle arrangerte dugnader i løpet av året kreves det et gebyr til
huseierforeningen. For å få registrert fremmøte må det møte en voksen per
leilighet på en dugnad i løpet av året. Gebyret fastsettes av
generalforsamlingen etter forslag fra styret.

§6

Foreningen skal ledes av et styre på minst fem medlemmer, samt to
varamedlemmer. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen. Styret
skal minimum bestå av styreleder, kasserer og sekretær. Styrets leder
velges av generalforsamlingen, mens det øvrige styret konstituerer seg selv.
Alle valg skjer med alminnelig flertall. Styrets medlemmer velges for to år.
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§7

Styrets leder og kasserer har fullmakt til å disponere foreningens bankkonti
for å effektuere generalforsamlingsvedtak og styrevedtak.

§8

Styret skal føre tilsyn med at foreningens formål fremmes i samsvar med
vedtektene og retningslinjer for den daglige drift truffet av eierne på
generalforsamlingen eller truffet av styret.
Styret fremlegger forslag til retningslinjer på generalforsamlingen

§9

Styret står for den daglige drift. Styremøter avholdes etter behov.
Disposisjoner av større karakter skal fattes av fellesmøter (se § 17).

§ 10

Styrets medlemmer skal ha en rimelig godtgjørelse for sitt arbeide.
Godtgjørelsen fastsettes forskuddsvis av generalforsamlingen etter forslag
fra revisor.

STEMMERETT
§ 11
Eierne av de enkelte leiligheter på parsell utskilt fra gnr. 46 bnr. 174 har en
stemme på generalforsamlingen. Det er tillatt å gi andre eiere av parseller
(jfr. § 2) i foreningen skriftlig fullmakt til å stemme for seg på
generalforsamlingen.
FREMLElE/UTLElE
§ 12
Eventuell fremleie/utleie er foreningen uvedkommende. Eieren av parsellen
må selv sørge for at leietaker opptrer i henhold til foreningens vedtekter.
VALGKOMITÉ
§ 13
Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer
som skal legge frem innstilling til valg av nytt styre og varamenn på neste års
generalforsamling.
GENERALFORSAMLING
§14
Det skal avholdes ordinær generalforsamling hvert år innen 1. april.
Innkallelse til generalforsamling skal sendes skriftlig med minst fire ukers
varsel til samtlige huseiere. Generalforsamlingen skal minst behandle
følgende punkter:
1.
Godkjennelse av dagsorden.
2.
Årsberetning.
3.
Regnskap og budsjett m/fastsettelse av fellesutgifter.
4.
Valg:
a. Styrets medlemmer og varamedlemmer.
b. Revisor.
c. Valgkomité
5.
Eventuelt.
Saker som eierne ønsker å ta opp på generalforsamlingen under pkt.
Eventuelt, må være styret i hender minst tre uker før generalforsamlingen.
§ 15

Forslag til endringer i foreningens vedtekter skal sendes styret minst tre uker
før generalforsamlingen. Styret skal distribuere eventuelle endringsforslag til
samtlige eiere med sin innstilling senest 14 dager før generalforsamlingen.
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§ 16

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/4 av eierne er
representert.

FELLESMØTER
§ 17
Dersom styret, eller minst 1/3 av foreningens medlemmer ønsker det, skal
det innkalles til fellesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Ved
avstemming på slike møter gjelder samme regler som for ordinær
generalforsamling (se § 16).
ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETT
§ 18
Sammen med innkallelse til generalforsamling skal styret distribuere forslag
til budsjett for kommende driftsår (følger kalenderåret), samt årsberetning og
revidert regnskap for foregående driftsår.
§ 19

Generalforsamlingen velger revisor og fastsetter hans godtgjørelse etter
forslag fra styret.

PARKERINGSFORHOLD PÅ FELTET
§ 20
Parkering på feltet skal skje innenfor de opparbeidede eller oppmerkede
biloppstillingsplasser.
Kjøretøy som er feilparkert risikerer bøtelegging av det parkeringsselskapet
huseierforeningen til enhver tid har inngått avtale med.
Kostnader som måtte påløpe på grunn av feilparkering av kjøretøy vil bli
fakturert eieren av kjøretøyet, eksempelvis ekstra kostnader ved fjerning av
avfall dersom feilparkering har hindret renovasjon i å utføre jobben sin.
§ 21

Feltets snuplasser (etter skilting) skal ikke benyttes som oppstillingsplasser.
Dersom dette skjer, trer vedtektenes §20 inn.

§ 22

Feltets biloppstillingsplasser skal kun benyttes av biler. Traktorer,
campingvogner, tilhengere og lignende er ikke tillatt. Biler som ikke er i
jevnlig bruk skal ikke stå på feltet. Med dette menes biler som blir stående
lenger enn 4 uker uten å bli benyttet. Det er ikke tilstrekkelig å flytte bilen til
en ny plass for å starte på en ny fireukers periode. Hensatte biler vil bli flyttet
for eiers regning og risiko uten videre varsel. Det er mulig å melde fra til
styreleder dersom man er borte i mer enn 4 uker, slik at bilen kan merkes og
dermed slipper bøtelegging og borttauing.
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