
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 31.10.2006 
Sted:  Leilighet 84 hos Greta Malmo 
Tid:  Tirsdag 31.10.2006 kl. 18.00 – 21.30  
Til stede: Trond Heimdal - styreleder 
  Svein Hugo Andersen - nestleder 

Rita Østerlie Mørch - sekretær 
   Greta Malmo  - styremedlem 

 Alfhild S. Kristiansen  - varamann 
Forhindret: Anne Kristin Singstad - styremedlem   
  
SAKER TIL BEHANDLING 

Protokollen fra styremøtet 18.10.2006 godkjent.  
 
Sak 069/2006 Brev fra Elisabeth Hurlen 

Vi har mottatt nok et brev fra Elisabeth Hurlen ang. HC-parkering. Styret  
svarer med å henvise til Styrets brev av 19.10.2006 da vi ikke kan se at nye 
momenter er kommet til. Aksjon: Rita og Trond (Trond kontakter Trondheim 
kommune v/Thomsen og TOBB jur.avd. og Svein Hugo kontakter Norges 
Handikapforbund.) 

 
Sak 061/2006 Regnskap 2006 

Regnskap pr. 3. kvartal er kommet fra TOBB og ble gjennomgått. Det ser ut til 
å bli overskridelser på Kabel-TV og renhold. Ellers ser det så langt ut til at vi 
vil ligge noenlunde på budsjett. Den store utgiften som enda ikke er kommet, 
er belysningen på parkeringsplassen. 

 
Sak 062/2006 Budsjett 2007 

Budsjettet fra TOBB ble lagt til grunn og godkjent etter justering (bl.a. på kto. 
for renhold og kto. for verktøy/drift/inventar).  Kto. for kabel-TV, samt eventuell 
økning av felleskostnader (sannsynligvis 5 %) vil Styret ta stilling til etter at 
kabel-TV løsning er valgt med svarfrist 10. november. Økning av 
felleskostnader er i alle fall nødvendig pga. at vi må ha midler til vedlikehold 
fremover. Aksjon: Trond melder fra til Skjetne/TOBB om endringene i 
budsjett 2007. Nytt budsjett imøteses fra TOBB og revurderes på neste møte. 

 
Diverse Lys på parkeringsplassen 

Svein Hugo redegjorde for status. Etter at leverandøren ikke hadde plassert 
lyktestolpene ihht. tegninger, grep han inn og fikk rettet opp fadesen. Det er 
viktig at de retningslinjer som Lyskomiteen og Styret har lagt, blir fulgt. 
Ferdigstillelse så snart armaturene kommer fra leverandøren. 

 
  HC-plassene i garasjekjeller 

Alle HC-plassene ble oppmålt. Dette som en del av dokumentasjon til 
Årsmøtet hvor garasjekjeller blir egen sak. 

 
Neste Styremøte blir som avtalt tirsdag 14. november kl. 18.00. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
Trond Heimdal  Svein Hugo Andersen  Rita Østerlie Mørch 
 
 
 
_____________________ _____________________  
Greta Malmo   Alfhild S. Kristiansen   


