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Informasjon fra Styremøte

10. mars 2015 kl 18.00 – 20.45 ble det avholdt styremøte i Fellesrommet.

Tilstede:
Per Terje Larsen
Jon Sindre Cosgrove (2)
Stig Leira (3)
Odd Sørensen (5)
Jens Ivar Dagestad (6)
Forfall:
Idunn Røed (1)
Kent Inge Nygaard (4)
Aamund Johannesen (7)

SAKSLISTE
Sak nr Ansv
16/2015 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 24.

februar 2015.
Referatet godkjent og signert uten merknader.

17/2015 Ny internett/TV- løsning.
Stig Leira la fram to alternativer for ny avtale med Canal Digital. Etter
diskusjon og avstemming i styret ble det enstemmig tilslutning for
alternativ A som vil bli lagt fram på Sameiermøte.
Det ser ut som hver enkelt husstand kan tjene ca. kr 200,- pr. mnd. på
den nye avtalen.

18/2015 Drift/vedlikehold.
Svar fra H. Lystrup ved firma Kløve AS der gjennomgang og kontroll
av vinduer/balkongdører har vist seg at enkelte glass og vinduer med
karm må byttes.
Etter diskusjon ble det bestemt at vedlikeholdskomiteens forslag skal
fremmes på Sameiermøte.
El-biler. Etter å ha mottatt estimat på kr 250.000,- pr. blokk for å få
lagt inn ny inntakskabel som er sterk nok for at flere El-biler skal
kunne lades samtidig, kan styret ikke gi tilslutning for dette da det vil
gjelde kun et fåtall av sameierne.
Notat om dette vil vedlegges Sameiermøte.
Inspeksjon av avløp/ventilasjonsanlegg vil et utkast/framdriftsplan bli
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sendt beboerne før Påske.
Ulovlig oppsatte boder på kjøkkenside. Kløve vil sende oversikt hvilke
beboere dette gjelder, og styret sender deretter beskjed til disse.
Securitas er innleid foreløpig for tre mnd. i helger om natten, for
kontroll av garasjer og uteareal. Merking er utført på dører.

19/2015 Regnskap 2014 og budsjett 2015.
Regnskapet ble gjennomgått og signert av tilstedeværende
styremedlemmer.

20/2015
Styrets årsberetning.
Per Terje Larsen skriver utkast av Styrets årsberetning.

21/2015 Eventuelt.
Per Terje Larsen svarer på klage fra beboer om støy fra barnehage.
Beskjæring av trær på egen eiendom ønskes av flere
blokkrepresentanter, dette må godkjennes og eventuelt betales av
blokkmidler.
Styret vil fremme en vedtektsendring på årsmøte der en person ikke
kan eie mer enn 2 leiligheter i sameiet.

Bekkestua , 12.3.2015

for Styret

Odd Sørensen
Styrerepresentant, blokk 5


