
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 24. 09. 2008 
 
Sted:   Leil.118 (Tove)       
Tid:   Onsdag 24. 09. 2008  kl.1800-2000 
Til stede:  Trond Heimdal Styreleder   

Trond Sedeniussen Nestleder  
   Eva Kinn  Sekretær 
   Sverre Pettersen Styremedlem  
   Tove Tronvold Styremedlem  

Terje Hareide  Varamedlem 1   
   
    
 
Møtereferat pr. 27. 08. 2008 ble godkjent og signert. 
 
Sak 028/2008  Referatsaker 

a) Refusjon av utgifter mot utbygger er sendt. (leil.71) 
b) Garasjeporten og arbeidet med oppgradering er avsluttet. 
c) Bobilen på P-plassen står der ikke lenger. Saken avsluttes. 
d) Søknad fra beboer om montering av levegg i glass. Svar sendt fra 

Styret om godkjenning under forutsetning av at nødvendige 
søknader og godkjennelser fra det offentlige blir ivaretatt. 

e) Styret har vært på kurs i Styreportalen hos TOBB AS. Vi er dermed 
i gang med Styreportalen og tror den kan bli et nyttig redskap for 
oss og fremtidige styrer i Bergheim Amfi. 

 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Sluttrapport fra Veidekke er mottatt og gjennomgått av Styreleder. 
Sluttrapporten er oversendt Rambøll og vi avventer konklusjon fra dem. 
 

Sak 022/2008  Isolering av mur i nedkjøringen til garasjen. 
Utvendig isolering nødvendig – Styreleder drøfter løsninger med 
Veidekke. Innvendig foreslås i første omgang vask, påsmøring av 
soppmiddel og nymaling. Nestleder drøfter dette med sakkyndige.  

 
Sak 027/2008  Sameiet sin hjemmeside 

Elevbedrift for en klasse i Media og kommunikasjon ved Trondheim 
Katedralskole er engasjert til å utvikle ny hjemmeside for Sameiet. 
 

Sak 029/2008  Kloakklekkasje, leil. 112, 9.etg. 
Lørdag 30/8 ble det avdekket kloakklekkasje i nevnte leilighet. Eierne 
er bortreist over lengre tid. Lekkasjen ble oppdaget nattetid og 
rørleggervakt ble tilkalt. Man fikk ikke tak i eier pr telefon, men 
besluttet å låse seg inn i leiligheten, da tiden spilte en viktig rolle for å 
stoppe lekkasjen. Det viser seg at de tre leilighetene i samme kanal som 
nr 112 fra 9. til 6. etasje er berørt. Alle naboleiligheter er sjekket. 
Mandag 29. september kl.1600 er det informasjonsmøte med alle 
berørte parter i lokalene til Bergheim Terrasse. 
Dette ansees som en byggforsikringssak og vil bli behandlet av TOBB. 
 



Sak 030/2008  Beboermøte 
På siste Årsmøte ble det fremmet ønske om beboermøte også på høsten. 
Vi foreslår 07.10 (alternativt 06.10) kl. 1800, og undersøker muligheten 
for å finne et lokale i nærmiljøet. 

 
Sak 031/2008  Dugnad  

Høstdugnaden vil foregå 14/10 kl.1700. Container bestilles fra mandag 
til torsdag i uke 42. 
Arbeidsoppgaver for dugnaden: Sette inn utemøbler, rense sluk, ordne 
beplantningen, arbeid med vask/spyling av innvendig garasjevegg i 
nedkjørselen. 
 
 

Sak 032/2008  Budsjett 2009 
Forslag til budsjett for 2009 ble diskutert. Styreleder tar en 
oppklaringsrunde med TOBB om uklare punkter. Nytt raskt 
budsjettmøte holdes på kort varsel før 11.10, som er fristen fra TOBB. 
 

 
Merknad: På prinsipielt grunnlag vil Styret påpeke at anonyme henvendelser ikke blir 
behandlet. 
 
    
Neste styremøte blir onsdag 22. 10. 08 kl. 1800 hos Eva, leil. 125. 

 
 

 
 

 
___________________ ____________________ ___________________  
Trond Heimdal  Trond Sedeniussen  Sverre Pettersen 
 
 
___________________ ___________________ 
Tove Tronvold  Eva Kinn 

 
 
 
 

 
 

 
    
     


