
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 14/04-04 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Onsdag 14/04-04 kl. 17.30 
 
Tilstede: Arve Tranøy  - styrets leder 
  Trond Heimdal  - nestformann (ref) 
  Georg Johansen  - styremedlem 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem 
  Venche Johnsen  - styremedlem 
   
Forfall: Olav Jenssen  - varamedlem 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 
 
   Protokoll fra styremøtet 23/03-04 ble godkjent. 
 
Sak 39/2004 Referatsaker. 

- F6. Vi har mottatt papirene fra Veidekke etter at Trondheim 
kommune har godkjent utkastet til avtale. Formennene i B1, 
B2 og B3 møtes 16/04 for underskrivning av papirene. 

- Styreleder har hatt befaring av skogen mot vest sammen med 
representanter for Universitet – vi får tynnet skogen. 
Arbeidet er i gang, vi får være med og bestemme. 

- Barnehagesaken. Styret står på sin tidligere beslutning. 
- Arbeidet med 1. årsbefaringen går sin gang. 
- Fortsatt rot rundt regningene for port-åpnere og kabel-tv 

tilknytningen. 
 
Sak 40/2004 Forslag til vedtekstendring. 

Vedtak: Styret fremmer følgende forslag for årsmøtet 2004: 
§ 5.3: I siste avsnitt endres ordlyden ”Varamedlem velges for 1 
år” til ”Varamedlemmer velges for 1 år og rangeres.” 
 
Tillegg til § 5.3: ”Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer 
er 2 år. Annethvert år velges 2 medlemmer henholdsvis 1 
medlem. På årsmøtet i 2004 velges 1 medlem.” Forklaring: 1 
medlem ønsker ikke å fortsette. 
 

 
 



Sak 41/2004 Innkalling og saksliste til årsmøtet 2004. 
Vedtak: Det fremlagte forslag enst. vedtatt med de endringene 
som vedtak i Sak 40/2004 medfører. 
 

Sak 42/2004 Årsberetning og regnskap 2003 – budsjett 2004. 
   Styret har ikke mottatt regnskapet fra revisor i skrivende stund. 
   Årsberetningen ble drøftet – styreleder utarbeider fullstendig  
   Forslag til neste styremøte. 
 
Sak 43/2004 Brev fra utsmykningskomiteén. 
   Forslag: 

a) Det bevilges kr. 30.000,- 
Avventer til etter årsmøtet. 

b) Det bestilles etasjeskilt. 
Avventer til etter årsmøtet. 

c) Arve skriver brev til UK. 
d) Arve ordner med gassanlegget. 2 flasker osv. 

Avventer til etter årsmøtet. 
 

Sak 44/2004 Grinder i stakittgjerdet 1. etg lavblokk. 
   Styret har avsluttet saken. 
 
Sak 45/2004 Garasjen. Branninspeksjon. 

Vedtak: Reglene om oppbevaring av gassbeholdere og  
brennbare vesker i garasjen tas med i fellesskriv til sameiet. 
Dessuten tas med at det har vært branninspeksjon og at vi følger 
rådet fra brannvesenet: På P-plassene i garasjen er det bare lov 
til å oppbevare biler, motorsykler, sykler og bildeler som hjul, 
dekk o.l. Det er ikke tillatt å montere/sette opp hyller til 
oppbevaring. 

 
Sak 46/2004 Rundskriv til beboerne. 
 Det nevnes i rundskrivet at det er forbud mot sykler i heis og 

sykling i svalgangene. 
 
Sak 47/2004 Vannskade seksjon 115 – Lium. 

Formann, nestformann og Lium har møte med Veidekke, 
mandag 19/04 kl 12.00 ang. skaden. Styret ønsker å bistå Lium 
for å få fortgang i saken, slik at skaden utbedres hurtigst mulig. 
 

 
 



Sak 48/2004 Ringedisplayet – ajourføring. 
Trond tar på seg ansvaret for ajourføring av denne listen. Ny 
liste er utarbeidet og oppdatert. Listen har fått større skrifttyper 
og bedre oversikt. Denne listen har erstattet gammel liste. 

 
 
   Neste styremøte: 22/04 kl. 17.30 i styrerommet. 
 
 
______________   _______________   _______________  
   Arve Tranøy     Trond Heimdal      Georg Johansen 
 
 
___________________  _______________ 
Anne Kristin Singstad    Venche Johnsen 


