
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 11/02-04 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Onsdag 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styrets leder 
  Georg Johansen  - styremedlem 
  Martin Udbye  - styremedlem 
  Trond Heimdal  - styremedlem (ref) 
  Anne Kristin Singstad - varamedlem 
  Olav Jenssen  - varamedlem 
Forfall: Venche Johnsen 
 
Valgkomiteen innkalt til møtet for å legge frem sin innstilling til valget på årsmøtet 
til våren.  
 
SAKER TIL BEHANDLING. 
 
   Protokoll fra styremøtet 14/01-04 ble godkjent. 
 
Sak 18/2004 Fellesmøte med valgkomiteen. 

Georg og Trond er på valg. Martin har solgt sin leilighet og 
flytter senest 15/05. Nytt medlem velges på årsmøtet. 
a) Hvis Martin flytter før årsmøtet, tiltrer Anne Kristin inn som 

styremedlem. 
b) Forslag fra valgkomiteen: 

Valgkomiteen velges med 2 medlemmer for 1 år, og 1 
medlem for 2 år. Dermed sikres kontinuitet i valgkomiteen. 
Varamedlemmer til styret velges for 2 år, men med 1 på valg 
vært år. 

 
Sak 19/2004 Konstituering av styret. 

Nytt arbeidsutvalg (AU) er valgt. Arve, Georg og Trond er det 
nye AU.  
Trond er nestformann frem til årsmøtet. 
Arve og Trond deler på sekretær funksjonen frem til årsmøtet. 

 
 
 



Sak 20/2004 Referatsaker. 
a) Arve informerte om saker som ble behandlet i AU’s siste  

møte. 
b) Søndre utgangsdør er blitt påsatt gummilister rundt 

dørkarmen, for å dempe smellet når døren lukkes. 
c) Pærene i heisen er ”skiftbar” Arve har fått ”brifing” om 

hvordan dette gjøres. Arve og Trond har byttet ut 2 pærer, 
og kan bekrefte at fremgangsmåten virket. 

d) E-postadresse mot Tobb er opprettet: 
bergheimamfi@sameie.tobbforvaltning.no 
Passord ikke ønskelig. Vi har også en egen e-post for 
sameiet. post@bergheimamfi.no Denne brukes på vår 
hjemmeside, for mail til styret i sameiet. 

e) Anne Kristin har fått tilbakemelding fra 4 beboere om 
deltakelse i utsmykningskomiteen som hun har tatt 
initiativet til. Positivt. Anne Kristin følger opp dette. 

f) Arve har sjekket opp med de mest aktive i amfiet for 
opprettelse av en huskomité. Det var ingen stemning for 
dette, da de ville gjøre ting og tang uten forpliktelser en 
slik komité ville medføre. 

g) Veidekke har fått tillatelse til å ta ut strøm fra amfiet ifm 
1-årsbefaringen/reparasjoner. Styret og Veidekke 
diskuterer kompensasjon i ettertid. 

h) B2 + Omsorgboligene har i mail av 04.02.04 medelt at de 
har godkjent forslaget til avtale om F6 

i) Skriv fra TEV om skade ifm snøbrøyting. Dette tas opp 
direkte med vaktmester. 

 
Sak 21/2004 TOBB-kurs – tilbud. 

a) Renter og fellesgjeld. Gratis. Ingen interesse rundt dette  
kurset. 

b) Våtromsskader. Kr. 450,- Ingen interesse rundt dette 
kurset. 

 
Sak 22/2004 Regnskapet for 2003. 

Ikke mottatt regnskapet for 2003 fra Basale ennå. Arve har 
purret flere ganger, uten svar eller noen form for tilbakemelding 
ennå. Styret sender brev til daglig leder i Basale om vår 
frustrasjon rundt dette. 

 



 
Sak 23/2004 1-årsbefaringen. 

a) Arve, Georg og Trond stiller på befaringen 17/02 kl. 10.00 
b) Arve informerte om brann-inspeksjonen som var i amfiet 

09/02. 
c) Krav ifm 1-årsbefaringen: 

1) Justering av alle dørpumpene. 
2) Frostfri fyllmasse foran varmekabler 

v/inngangspartiet. 
3) Gjerde rundt rømningstrapper. 
4) Rett opp murgulvet i svalgangen i 4 etg. Foran nr. 45 

og rømningstrappen. 
Utover dette, se skriv Arve har utarbeidet etter input fra 
beboerne og styrets befaring i forkant. 
 

Sak 24/2004  Hjemmesiden. 
Denne er snart klar til å legges ut. Det meste er klart. Web-
ansvarlig håper på innspill fra beboerne om forslag til hva som 
skal legges på siden, utover det som allerede er klart. Forslag 
som forhåpentligvis kommer inn blir lagt frem til AU/styret før 
det eventuelt legges på hjemmesiden. 

 
 
 
 
______________   _______________   ________________ 
  Arve Tranøy     Georg Johansen      Trond Heimdal 
 
 
 
__________________  _______________   ________________ 
Anne Kristin Singstad      Martin Udbye         Olav Jenssen 


