
 
Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 01.03.2011 
 

Sted:  Styrerommet 
Tid:  Tirsdag 01.032011 kl 18.00 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal  Styreleder 
  Trond Sedeniussen  Nestleder 
  Asbjørn Flatås Styremedlem 
  Tove Tronvold  Sekretær 
  Hilde Kleivmyr Varamedlem 
 
Forfall: Roar Jørgensen Styremedlem 
 
Møtereferat pr. 25.01.2011 godkjent og signert. 
 
Sak 04/2011  Referatsaker 

a) Arbeidet med utbytting av lysarmaturer i p-kjelleren er utført. 
Arbeidet i sin helhet kom på kr. 150.284,-.  Saken avsluttes.  

        
Sak 23/2010  Reklamasjon mot Veidekke AS 

Arbeidet i leil. 71 er ferdig.  Mottatt rapport fra Sintef Byggforsk.  
Rapporten er oversendt advokat Daniel Lund. Lund vil gå gjennom 
rapporten og komme med forslag til videre fremdrift mot utbygger 
Veidekke AS.  Styret har ikke mottatt tilbakemelding ennå. 
    

Sak 02/2011  Innbrudd i p-kjelleren. 
   Anmeldelse av de 2 siste hendelsene er overlevert politiet 
   Forslag til sikringstiltak behandles i sak 05/2011. Saken avsluttes. 
 
Sak 03/2011  Årsmøte 2011 
   Årsmøtet blir tirsdag 12/4-11 kl. 18.00. Sted: Strinda v.g.skole. 
   Innkomne saker: 

• Publisering av møtereferat på nett/oppslagstavale. 
• Vakmester – fast ansatt. Forslag til arbeidsinstrukser etc vil bli 

utarbeidet og lagt frem for Årsmøtet. 
   Saker fra Styret til årsmøtet: 

• Styrehonorar. 
• Økte felleskostnader pr 01.01.2011. 
• Skallsikring av bygget. Kort-system på ytterdørene. Styret har 

innhentet priser på kortsystem for alle ytterdørene inn til bygget 
i 1. etg og kjeller. Da vi uansett ikke rekker å få avklart hvilket 
system som vil passe bygget best, før Årsmøtet, legges det frem 
med 2 alternative løsninger for Årsmøtet.  

 
 
 
 
 
 



Sak 05/2011  Sikringstiltak i bygget. 
   På bakgrunn av de hendelsene som har vært i bygget med uønskede 
   gjester den siste tiden, foreslår styret følgende sikringstiltak: 

- Omprogrammering av portåpneren i p-kjeller.  Dette er utført.  
De portåpnere som er i omløp utenfor bygget, vil ikke lengre 
fungere hos oss. 

- Styret har innhentet pris på kortsystem til alle ytterdørene på 
plan 1. Beslag Consult, Bravida og Nokas (tidligere Vakt 
Service) har vært på befaring. Forslag på løsning og kostnader 
er mottatt fra alle, men det er ikke tatt noen avgjørelse.  Styret 
jobber videre med saken og vil gå i dialog med leverandørene 
for å få tilpasset løsningen best mulig for bygget. Da dette vil ta 
noe tid velger styret å legge frem 2 forslag til årsmøtet. Det vil 
bli foreslått at kostnaden på anlegget, deles på 129 deler og 
faktureres hver enkelt boenhet, slik at det ikke belaster 
regnskapet. 

 
Sak 06/2011  Regnskapet 2010 
   Regnskapet er mottatt og gjennomgått. Noen forhold må avklares  
   med TOBB før godkjenning. 
    
 
Neste styremøte: Tirsdag 22. mars kl. 18.00.  
 
 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                       _________________                                 ____________________ 
  Asbjørn Flatås     Hilde Kleivmyr 
 
    


