
Referat fra styremøte Bergheim Amfi 24/3 2014 
 
Sted:  Styrerommet Bergheim Amfi 
Tid:  Mandag 24/3 2014 kl. 18:00 – 20:00 
 
Tilstede: Trond Heimdal   Styreleder  

Asbjørn Flatås   Nestleder 
Kristin Gjervan Olsen  Sekretær 
Nils Dahl   Styremedlem 
Rolf Kulseth   Styremedlem 

 
Punkt 1 Møtereferatet fra 25/02-14 ble godkjent og signert. 
  Møtereferatet fra 11/03-14 ble godkjent og signert. 
 
Punkt 2 Budsjett 
  Tatt til etterretning uten anmerkninger. 
   

Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

04/03: Hunder og katter.   Ingen avvik 
04/03: Lekeplass månedlig tilstandskontroll. Ingen avvik. 
05/03: Brannteknisk gjennomgang av bygget. Rapporten gjennomgås i sak 9/2014. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
Ingen aktiv arbeidsgrupper for tiden. 

 
Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 3/2014 Årsmøte 2014 

Planlegging og fordeling av oppgaver til Årsmøtet mandag 7. april i festsalen på 
Åsvang skole. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
 
Sak 8/2014 Abonnement på Gjør Det Selv tidsskrift 

I henhold til vedtak bestilles abonnement for tidsskriftet Gjør Det Selv, et magasin 
med mange nyttige tips til en vaktmesters daglige virke. Årlig kostnad: Kr. 699,- 
første året. Deretter kr. 1299,- pr. år. 

 
Sak 9/2014 El og vannsjekk 

Styret har vedtatt å bestille Vann- og El-sjekken som et skadeforebyggende tiltak. 
Total kostnad for alle leilighetene er kr 258.000,- inkl. mva. Når alle eventuelle feil er 
utbedret (til seksjonseiers kostnad) oppnår sameiet 20% rabatt på forsikringen;  
Vannsjekk:    129 000,- inkl. mva. 
El-sjekk:    129 000,- inkl. mva. 
Totalt:     258 000,- inkl. mva. 
Rabatt på forsikringspremien: 73 201,- pr år. 
Totalt etter 4 år:    292 804,- etter 4 år. (2014-kalkyle) 
Reell kostnad:    -Kr 34 804,- 

  Informasjon om dette på beboermøtet i etterkant av årsmøtet 7. april. 
 
 
 



Sak 9/2014 Branninspeksjonsrapport utført av Rambøll AS 
  Gjennomgang av Branninspeksjonsrapport utført av Rambøll AS. 

Styret sørger for at avvikene blir fulgt opp og utført.  
Eventuelle endringer som berører beboerne, vil bli informert om. 

 
Sak 10/2014 Klescontainer 

Styret har vedtatt å plassere container på 1,2 x 1,2 meter til innsamling av klær, sko og 
tekstiler ved enden av høyblokka ved døra ut fra bodene mot Bergheim Terrasse. 
Charlottenlund Sportsklubb driver tiltaket og har ansvar for tømming og orden rundt 
containeren. Nærmere informasjon på beboermøtet. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
− Gjennomgang av forsikringer 

Denne saken legges inntil videre på is, i påvente av at 
nødvendige opplysninger er innhentet. 

− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og rettigheter. 
Forretningskontrakt med TOBB er gjennomgått: 
Løsningen  med innkreving og finansiering av 
felleskostnadene er delt i to selskaper (BBL AS) og  
(BBL finans AS) som eies av BBL AS hvor TOBB er deleier 
sammen med fire andre boligselskaper.  
Løsningen øker sikkerheten og gir ingen kostnadsendring. 

 
Punkt 7 Diverse 

Styret har fått forespørsel om bruk av arealet utenfor heisene i 2. etasje, og ser positivt 
på at det brukes. Hver og en bruker sunn fornuft og tar ansvar for orden og unngår at 
andre sjeneres. 

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

Informasjon om klescontaineren, og info om ny design på årsmøtepapirene blir lagt ut 
på sameiets hjemmeside. 

 
 
 
Neste styremøte: Mandag 28. april kl. 1800-2100 på styrerommet. 
 
 
 
 
 
   ____________________     ___________________     ________________________ 

Trond Heimdal   Asbjørn Flatås   Kristin Gjervan Olsen 
 
 
      _________________      ___________________ 

Nils Dahl   Rolf Kulseth 
 


