
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 22.09.2005 
 
Sted:  Styrerommet 
Tid:  Torsdag 22.09.2005 kl. 18.00 – 20.30  
Til stede: Trond Heimdal - nestleder/fung. styreleder 
  Rita Østerlie Mørch - sekretær 
  Svein Hugo Andersen - styremedlem 
  Anne Kristin Singstad - styremedlem  
  Kirsti Ingdal  - varamedlem  
Forhindret: ArveTranøy  - styreleder 
  Greta Malmo  - varamedlem 

SAKER TIL BEHANDLING 
  Protokollen fra styremøtet 23.08.2005 godkjent.  
 
Sak 074/2005 Referatsaker  

a) VPLAN – Oppfølging utsatt,  iflg. Trond er det ok. 
      Styret etterlyser kopi av brev fra Veidekke fra i vår vedr.  gjenstående 
      arbeider på huset. Vedtak:  Trond har kopi som vedlegges referatet. 

Veidekke har endelig gjort seg ferdig i 6. etg., men iflg. Svein Hugo 
tilfredsstiller ikke den utvendige reparasjon byggforskriftene. Ønske fra 
Tranøy om at vi ikke får ferdigattest på bygget før han er tilbake. 
Vedtak:  Svein Hugo blir med på befaring. 

b) Regnskap 1. halvår 2005:  Kr. 5000,- er ikke overført til  ut- 
smykningsformål som Anne Kristin hadde donert sitt styrehonorar til.  
Trond ga forklaring på hva som hadde skjedd, men ikke løsning. 
Vedtak:  Oppfølging og opprydding av dette senere. 

c) Festbråk i leil. 88:  Trond og Rita har vært på besøk og eier beklager. 
Det viser seg at det i tillegg er kommet klage på vaskemaskin-/ 
tørketrommelbruk på nattetider fra samme leilighet, samt lufting av hund 
på gressplen i 6. etg. om morgenen. 
Vedtak:  Svein Hugo tar dette opp med eieren av leil. 88. 

d) Stikkontakt i svalgang i 1. etg. høyblokk:  Avslag informert muntlig til 
Hurlén som tidligere er tildelt spesiell plass m/strøm i garasjen. 

  e)   Inventarliste:    
Vedtak:  Utsatt til Tranøy er tilbake for tilgang på bilagsmapper. 

f) Nett til sandkassen:  Kjersti har gjort undersøkelser på pris som er svært 
høy (ca 5-6000) og funksjonalitet som er dårlig. Forslag via 
Utsmykningskomiteen om å fjerne sandkassen fordi vi nå har fått 
barnehage som nabo og kanskje derigjennom ikke er pålagt å ha egen 
sandkasse (som er lite i bruk). Dessuten er vi medeier i parkanlegget  
foran Bergheim Terrasse.  
Vedtak:  Trond undersøker med Veidekke v/Værnes om vi kan fjerne 
sandkassen. 

g)   Rundskriv ang. hund- og kattehold i amfiet:  Etter at Svein Hugo skrev og       
sendte ut rundskrivet ser det nå bedre ut. Det er i tillegg salmiakkvasket 
og malt rundt de to søylene i hallen av Rita. Vi lever i håpet om varig 
bedring.....    

h)   Ringeliste til Schindler:  Oversendt liste over Styremedlemmer m/tlf.nr. 
 i)   Rundskriv fra Veidekke ang. at ventilasjonsanlegget ikke må slåes av –  
      flott tiltak av Værnes! 
 j)   Det har vært bensinlekkasje fra en motorsykkel i garasjen. Trond ringte 
     brannvesenet som kom og la på pulver – gratis. 
k) Styret ønsker en mer presentabel navneliste på inngangspartiet. 



                             Vedtak:  Anne Kristin sjekker forslag og pris til neste møte. 
 
 
Sak 075/2005       Nytt brev fra Elisabeth Hurlén i 1. etg. med ønske om ny HC-plass.   

Styret var på befaring i garasjen og så på plassen hun allerede har og kan 
ikke se hvor vanskeligheten ligger. Hun tilskrives om dette og vi foreslår 
en befaring sammen med henne når hun har fått sin nye bil. Hun klager 
også over søppellukt og sykkelparkering.  

      Vedtak:  Rita skriver brev til Hurlen som undertegnes av Trond, samt   
      forslag til rundskriv om sykkelparkering og søppelrom.         

 
Sak 076/2005       Serviceavtale på garasjeporten.      
                             Regning 2 fra Hørmann er bare å betale. Det er nå tegnet serviceavtale      
                             med Hørmann AS. Informasjon fra Trond om forslag fra Hørmann om   
                             tidsbryter. Nedstemt pga. sikkerhet/kulde/løv.   
    
Sak 077/2005 Heisene. 
 Trond la frem prosedyre for frigjøring av folk ved heisstans. Demo 
 etter møtet.  
 Vedtak:  Gjennomgått prosedyre vedlegges referatet v/Trond. 
 
Sak 078/2005 UK. Budsjett 2. halvår 2005. 
 Anne Kristin og Rita informerte om videre arbeid og at komiteen er i 
 gang igjen.   
 Vedtak:  Budsjett på kr. 15.000,- godkjent. 
 
Sak 079/2005  Anbud på belysning av P.plassen.  
 Trond orienterte om anbud og priser, samt plassering av lysene.  
 Styret er opptatt av at det ikke må kastes sjenerende lys inn i leilighetene.  
 Vedtak: Styret avventer videre undersøkelser og gjør vedtak på  
 neste møte. 
 
Sak 080/2005  Forbud mot dørsalg ble diskutert, men foreløpig ønsker ikke Styret dørskilt 

om dette.  Det viser seg at enkelte beboere har hatt besøk  
 av en person som har bedt om å få komme inn å sjekke ventilasjons-  

 anlegget. Dette høres mystisk ut...  
        Vedtak:  Det tas med i neste rundskriv at beboerne ikke slipper  
        inn noen slike uten at det er varslet fra Styret på forhånd. 
 
Sak 81/2005        Renhold.  Fortsatt ikke bra nok. Styret innhenter kopi av avtalen med  
        Rent Miljø Renhold AS før vi gjør flere henvendelser. 
        Ellers ble det kommentert at det nå ser skikkelig ut rundt heisene etter 
        oppussingen. Anne Kristin og Rita har gått over alle husets teppegulv og 
        funnet ut at ca. 60 teppefliser bør skiftes. 
       Vedtak:  Trond sjekker om flisene er limt eller teipet og om hvor  
       restpartiet som er innkjøpt befinner seg. Rita innhenter kopi av  
       renholdsavtalen vi har. 
    
Neste styremøte:    Onsdag 19. oktober kl. 18.00 hos Rita i leil. 113 i 9.etg. 

 
______________________      __________________________       ___________________ 
       Trond Heimdal   Rita Østerlie Mørch      Svein Hugo Andersen 
 
______________________       __________________________ 
     Anne Kristin Singstad  Kirsti Ingdal 


