
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 19.10.2005 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 19.10.2005 kl. 18.00 – 20.30  
Til stede: Trond Heimdal - fung. styreleder 
  Rita Østerlie Mørch - sekretær 
  Svein Hugo Andersen - styremedlem 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem  
Forhindret: ArveTranøy  - styreleder 
  Greta Malmo  - varamedlem 
Flyttet: Kirsti Ingdal  - varamedlem 

SAKER TIL BEHANDLING 
  Protokollen fra styremøtet 22.09.2005 godkjent.  
 
Sak 082/2005 Referatsaker 

a) V-PLAN: Vår kontaktperson har hatt langtidsferie, tilbake nå. Vi avventer 
rask og konkret fremdrift. 

b) Regnskap kr. 5.000,- til UK: Ordnes når Tranøy er tilbake. 
c) Samtale med eier av leil. 88: Hundelufting påpekt av Svein Hugo, ikke 

god dialog, bare forsvarsposisjon. 
d) Inventarliste: Bilagsmappene hentes hos Tranøy. Vedtak: Anne Kristin 

og Svein Hugo (som går inn istedenfor Kirsti som har flyttet). 
e) Ringeklokkeliste: Anne Kristin har forhørt seg hos Plenum – pris ca.  

Kr. 6000,-. Vi innhenter flere forslag. Vedtak: Anne Kristin ser etter flere 
alternativer, Trond sjekker hos Team Trafikk, Rita sjekker med til- 
svarende på Solsiden til neste møte. 

f) Teppefliser og renholdsplan: Teppeflisene hentes snarest. Aksjon:  
Trond.  Neste års budsjett må utvide renholdsposten slik at det blir rom for 
rensing av tepper i kommende år. Kopi av brev og kontrakt fra Rent Miljø 
Renhold as til alle i Styret. Aksjon: Rita. 

g) Oppdatert prosedyre for bruk ved heisstans levert alle i Styret. 
Et eksemplar henges på veggen i Styrerommet sammen med nøkkelen 
Aksjon: Trond. 

h) Utevannet er avstengt for vinteren. Vi har ikke frostsikker, selvdrenerende 
kran ved bilvaskeplassen. Arve må forespørres om hvorfor, hvem som har 
montert og hva det evt. vil koste å skifte.  Aksjon: Trond. 

i) Teppet i 4. etg er fjernet. Ikke styrebehandlet. 
 
Sak 083/2005 HC-plass til Elisabeth Hurlen. Vi viser til tilsendt brev, og avventer ankomst 

av hennes nye bil. 
 
Sak 084/2005 Søppelrommet/sykkelparkering. Etter utsendt rundskriv har styret mottatt  

svar fra 30 som ønsker T-kroker for sykkel i parkeringsplassen. Dette forsøker 
vi å få gjort på høstens dugnad.  Aksjon: Trond sjekker pris/kjøper kroker 
og Anne Kristin finner dato for dugnad. 

 
Sak 085/2005  Sandkassen, kan denne fjernes? Trond orienterte om kontakt med  
  Veidekke, og styret stemte deretter for fjerning av sandkassen. Aksjon: 
  Sandkassen fjernes på dugnad til våren. 
 
Sak 086/2005  Gjenstående utendørs og innendørs arbeid.  Liste over gjenstående arbeid 

tilsendt alle i Styret. Aksjon: Alle følger med underveis, og hele listen 
gjennomgås punkt for punkt på neste Styremøte. 



Sak 087/2005  Belysning av P-plassen.   Ingen bestilling foreløpig. Vi avventer ut året for å 
se hva Veidekke går med på vedr. utvendig belysning. 

 
Sak 088/2005  Skap til lysrør og lignende.  Vår ”lysmann” Hareide ønsker et skap til 

oppbevaring – ok innen ca. 1000 kr.  Aksjon: Trond. 
 
Sak 089/2005  Nye varmekabler foran hovedinngangen. 
 Veidekke anbefaler nye kabler, frostfri fyllmasse og asfalt. Dette pga. tung- 
 Transport som kan knekke kablene. Vedtak: Trond formidler at Styret 

følger Veidekkes anbefalinger. 
 
Sak 090/2005  Strøsandkasse.  Våre frivillige hjelpere ønsker seg en sandkasse til vinteren. 
 Vedtak: ok – Svein Hugo tar seg av dette. 
 
Diverse: Vaktmestertjeneste diskuteres neste møte. Kan vi gå sammen med Bergheim 

Terrasse på noe vis.  Aksjon: Svein Hugo sjekker pris/mengde med 
Bergheim Terrasse. Rita har mandat fra Styret til å invitere Lyngen, 
TOBB Service AS til neste Styremøte for en prat. 

 
Neste Styremøte: Onsdag 23. november kl. 18.00 hos Rita leil. 113 i 9. etg. 
  og evt. ved behov onsdag 14. desember. 
 
 
 
 
 
______________________      __________________________       ___________________ 
       Trond Heimdal   Rita Østerlie Mørch      Svein Hugo Andersen 
 
 
 
______________________       _____________________ 
     Anne Kristin Singstad  Greta Malmo 
 


