
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 20.01.2010 
 
Sted: Leilighet 118  (Tove Tronvold) 
Tid: Onsdag 20.01.2010    kl. 1800 – 20.00 
 
Tilstede: Trond Heimdal,  Styreleder 
  Trond Sedeniussen,  Nestleder 
  Sverre Pettersen,  Styremedlem 
  Roar Jørgensen Styremedlem 
  Tove Tronvold,  Sekretær 
   
Møtereferat pr. 19.11.09 ble godkjent og signert. 
 
Sak  01/2010: Referatsaker 

a) Julebord med ”gutta” og styret ble gjennomført 8/12-09. 
b) Julegløggen ble gjennomført 16/12. Stor suksess med stort 

oppmøte. Beboer som hadde utstilling melder om meget bra 
oppslutning og bra salg. Dette tiltaket følges opp neste jul og da 
gjerne med flere utstillere. Dobbel kokeplate og 2 stk kasseroller 
kjøpes inn til bruk ved senere julegløggarrangement. 

c) Søknad fra beboer om montering av varmepumpe er godkjent 
under forutsetning av at kriteriene i søknaden følges. 

 
Sak 19/2009:  Maling av innvendige svalganger/korridorer 
   Pristilbud fra Malermester Blakstad AS er mottatt. 
   Styret innhenter pris fra en annen leverandør også. Saken følges opp. 
   
Sak 21/2009:  Rørinspeksjon/spyling av kloakkrør 
   Spyling av 3 leiligheter er gjennomført. Veidekke følger opp mot  
   rørleggerfirma K. Lund som utførte oppdraget, for å innhente rapport 
   på hva som ble avdekket under inspeksjonen. 
 
Sak 23/2009:  Avslag fra NAV om montering av automatiske døråpnere 
   Avventer tilbakemelding fra Rambøll AS om ansvarsfordelingen ihht 

forskrifter. Styret purrer på Rambøll AS for å få en konklusjon på 
tolking av paragrafene, slik at Styret kan få en avgjørelse, eventuelt 
avgjøre hva videre fremdrift er. 

    
Sak 02/2010:  Årsmøte 2010       

• Årsmøte blir avholdt onsdag 14/4 
Husk fristen for innlevering av saker til Årsmøtet. 1. mars. 

• Regnskapet er ikke mottatt ennå, men dette skal behandles så 
snart det foreligger. 

• Hvem er på valg? 
Trond Heimdal Styreleder 
Tove Tronvold Sekretær 
Sverre Pettersen Styremedlem 
Olav Svee  Varamedlem 
Svein Kolmannskog Valgkomitéen 

• Valgkomiteen kontaktes 



Sak 03/2010:  Markeringssøylen ved garasjeporten 
Markeringssøylen som er montert for beskyttelse av refleksstangen og 
styreskinnene til porten, ved garasjeporten, er påkjørt flere ganger i det 
siste.  
Styret sjekker ut om det er noen hensikt å montere noe for å gjøre 
søylen mer synlig i form av en kjetting som er markert i gult og svart. 

   
Sak 04/2010:  Hjemmesiden 
   Vår hjemmeside er oppgradert, men ikke oppdatert. 

 Dette er en forskjømt oppgave av Styret. Det følges opp for å få en 
kraftig forbedring på området. Kanskje det finnes en beboer som ønsker 
å ta på seg oppgaven med og ”administrere” hjemmesiden, mot en 
påskjønnelse? 
 

Sak 05/2010:  Parkeringstvist i P-kjelleren 
Styret har mottatt henstilling om megling i parkeringstvist i p-kjelleren. 
En beboer har henvent seg til Styret og bedt om hjelp for å få løst en sak 
som tydeligvis har ”låst” seg fast mellom to parkeringsnaboer. 
Styret kontakter begge parter for et møte på plassen, for å prøve i finne 
en akseptabel løsning for begge. 

 
Neste styremøte: Tirsdag 23. februar kl. 18.00 – hos Trond Heimdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________               ____________________                    __________________ 
Trond Heimdal   Trond Sedeniussen   Tove Tronvold 
 
 
 
 
 
                       _________________                                 ____________________ 
   Sverre Pettersen    Roar Jørgensen 
 
 
 
 
    


