
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 25.03.2009 
 
Sted:   Leil.118 (Tove)       
Tid:   Onsdag 25.03.2009  kl.1800-2100 
Til stede:  Trond Heimdal Styreleder 
   Trond Sedeniussen Nestleder  
   Sverre Pettersen Styremedlem  
   Tove Tronvold Styremedlem  
   Eva Kinn  Sekretær   
 
Møtereferat pr. 24.02.2009 ble godkjent og signert. 
 
 
Sak 07/2009  Referatsaker 

a) Kloakklekkasjen i 9. etg. Oppbygging av leiligheten pågår fortsatt. 
b) Branninspeksjonen som ble foretatt i nov-07 er nå i alle punkter 

utbedret og sjekket ut. Saken avsluttes. 
c) Årsberetning 2008 er sendt inn til revisor. 
d) Regnskapet 2008 er sendt inn til revisor, som har godkjent 

regnskapet.  
 

Sak 05/2009  Befaring i steinbruddet 
   Arbeidet med utbedring/sikring blir utført i løpet av våren. 
   Etter ny gjennomgang og diskusjon om saken p.g.a tilbakemelding fra  

Rambøll AS, bestemte styret å følge Rambølls anbefalinger om  
utvendig kontroll av bergveggen hvert 3. år og innvendig kontroll hvert 
9. år. 
 

Sak 027/2008  Sameiet sin hjemmeside. 
I møte med elevbedriften går det fram at arbeidet er godt i gang og at 
kun små justeringer gjenstår. Vi håper at arbeidet blir ferdigstilt innen 
Årsmøtet. 

 
Sak 34/2008  Redskapsbod 

Etter utredning og vurdering av kostnader med bygging av utvendig 
redskapsbod, velger styret å droppe forslaget. Vi fant at arealkostnadene 
ved bygging ble for høye i forhold til gevinsten. Direkte berørte 
beboere blir kontaktet om beslutningen. Vi takker Sverre for utredning 
om forslaget. Styret vil vurdere andre muligheter for mer bodplass. 

 
Sak 35/2008  Innglassing av altaner 

Styret besluttet å trekke forslaget som sak for Årsmøtet.  
Med 1 stemme mot. 

 
Sak 02/2009  Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 

Arbeidet blir startet opp når været tillater det. 
  

Sak 03/2009  Sprekker i asfalten i nedkjøringen til p-kjeller 
Asfaltlegging er bestilt og blir utført i løpet av juni. 
 



Sak 06/2009  Vedlikehold av pulverapparatene 
Service er utført på alle framsatte pulverapparater, ca. 60 stk. Saken 
avsluttes. 
 

Sak 08/2009  Klage på støyende musikk fra leilighet 
Styret kontakter beboer. 
 

Sak 09/2009  Gjennomgang av innkallingen til Årsmøtet 
Styrets forslag til innkalling gjennomgått og godkjent. Styrets forslag til 
årsmøtesaker ble gjennomgått og trukket (jfr sak 34/2008 og 35/2008 
over). Innkomne saker ble gjennomgått. 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
    
     
 
 
 
 


