
Referat fra årsmøte i Bergheim Amfi, 07.04.03

Sted: Strinda Videregående Skole

Tid: Mandag 07.04.03, kl. 19.00

Tilstede: Styrets formann Arve Tranøy
Styremedlem Venche Johnsen
Styremedlem Georg Johansen
Styremedlem Martin Udbye
Styremedlem Trond Heimdal
Varamedlem Anne Kristin Singstad
Varamedlem Olav Jensen
Fra Basale Boligforvaltning, Kristin Darell
44 stemmeberettigede seksj onseiere møtte.

Sak 1/2003 Åpning - velkomst
Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen til det 1. årsmøte for Bergheim
Amfi. Godt å se at så mange beboere hadde funnet veien til årsmøtet, tross det
fme været.
Tranøy informerte så litt om fremdriften på bygget som dessverre fremdeles
ikke er helt ferdigstilt. En del leiligheter er på resalg og ca 20 leiligheter står
fremdeles ubebodd.
Det pågår graving for å rette opp motfall i kloakken.

Sak 2/2003 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.

Marthe Schei og Vigdis Løkli ble valgt til stemmetellere.

Kan Finseth og Kan Carlson ble valgt til å signere protokollen.

Sak 3/2003 a) Valg av moteleder
Arve Tranøy ble valg til møteleder.

b) Valg av protokollfører
Basale Boligforvaltning AS v/Kristin Darell

c) Valg av 2 stemmetellere
Greta Gjetnes og Karl Øyvind Johnsen

d) 2 sameiere til å godkjenne og signere prokollen
Frank Frantzen og Ragnhild Lium

Sak 4/2003 “Halvårsberetning” fra styret
Styrets beretning 2002 ble gjennomgått.
Styret har valgt å ikke innf~re husordensregler, men oppfordrer beboerne til å
bruke sunn fornuft.



Av saker som ble kommentert ut over det som er skrevet i beretningen, kan
nevnes:
- Merking/skilting: Runde messingskilt er bestilt til alle leiligheter og ligger

klar for montering.
- Bilvask: Plasser for bilvasking kommer sannsynligvis utendørs. Det er for

ø eblikket ikke tillatt å foreta bilvask i garasjen.
- Strøm-a ale: Sameiet kan inngå avtale om rimelig strøm,

Huseierforbundet. Grunnpris pr kwh er 20,6 øre, 38,6 øre inkhzsiv alle
avgifter. Alle beboerne må være med på denne avtalen dersom det skal
være aktuelt. Avtalen gjelder både fellesstrøm og strøm til hver enkelt
leilighet.

- Nøklcel til el-rom: Alle beboerne kan nå kjøpe seg nøkler som går til el-rom
for å få lest av strøm-måleren sin. Nr på nøkkel: TEV 201. Denne kan
bestilles hos nøklcelslipere uten rekvisisjon.

- Kabel-tv: Stridigheter mellom NTE og Nord-Installasjon vedr godkjenning
av anlegget. Sak ikke avsluttet.

- Husordensregler: Som tidligere nevnt har styret valgt å ikke innføre
spesielle husordensregler. Enkelte beboere klager over noe bråk på natta
spesielt i helgene. Biler og motorsykler kan tidvis også være et problem.
Enkelte beboere ønsker å få stengt gj ennomkjøringen, og skilt foreslås sau
opp. Beboer tilbød seg å lage dette.

.~ ~.,

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets beretning for år 2002.

Sak 5/2003 Revidert regnskap for 2002
Regnskapet ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på kr 100 632,-.

Vedtak: Resultatregnskap og balanse pr. 3 1.12.02 ble vedtatt.

Sak 6/2003 Budsjettforslag 2003
Budsjettforslag for 2003 ble gjennomgått.

Diverse kommentarer til budsjettet:

* Energikostnader Sameiet har satt i gang en del tiltak for å spare strøm.

* Vaktmestertjenester — Sameiet vil prøve å holde seg uten noen fast
avtale på denne tjenesten. Baseres kun på noe innleide tjenester på
timebasis.

* Forretningsfrrerhonorar Beboerne ønsker å legge ut tjenesten på

anbud neste år.

Vedtak: Budsjettforslaget for 2003 ble vedtatt.



Sak 7/2003 Forslag fra styret

Forslag a) Endring av vedtektene:

§5.2, siste avsnitt, 1. setning:
“Ved første valg velges i styremedlem for 1 år og 2 for 2 år.”
Endres til:
“Ved frrste valg velges 2 styremedlemmer for i år og 2 for 2 år.”

§5.2, pkt 6 b):
“4 styremedlemmer i stedet for de/den uttredende”
Endres til:
“2 styremedlemmer i stedet for de uttredende”

Forslag b) Styrets firnksjonstid: “Funksjonstiden til styret som ble valgt på
stiftelsesmøtet settes fra stiftelsesmøtet til årsmøtet 2004.”

Forslag c) “Det overlates til valgkomiteen å foreta loddtrekning blant de fire
styremedlemmene.”

Vedtak: Alle forslagene ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 8/2003 Innkomne forslag
Det var ingen innkomne saker.

Sak 9/2003 Eventuelle valg
Ingen på valg.

Ragnhild Lium Frank Frantzen



SAMEIETBERGHEIMAMFI

ÅRSBERETNING FOR BERGHEIM AMFI FOR ÅR 2002.

Boligsameiet består av selveierseksjoner og fellesareal, og har til formål å ivareta
seksjonseiemes felles interesser ved drift og administrasjon av eiendommen Bergheimsv. 28,
Gnr. 52, Bnr. 125, samt sameiets forhold til naboeiendommer i Trondheim kommune.

Det ble avholdt et fellesmøte/stiftelsesmøte i Trondheim Konferansesenter 29.10.02 hvor
fblgende personer ble valgt inn i styret:

Styreleder: Arve Tranøy
Styremedlem: Georg Idar Johansen

Martin Udbye
Venche Johnsen
Trond Heimdal

Varamedlem: Anne Kristin Singstad
Olav Jenssen

VaLgkomite: Tore Sand
Snorre Furberg
Sylva Skåren

Revisor: Noraudit DA v/statsautorisert revisor Steh~r Skjetne.

På styremøtet 11.11.02 ble Martin Udbye valgt som fiestleder og Venehe Johnsen som
seketær. Disse to utgjør sammen med lederen et arbeidsutvalg som kan planlegge og
forberede saker for styret og ev. fatte vedtak efter fullmakt fra styret.

Regnskap.
Årsregnskapet for 2002 for Sameiet Bergheim Amfi er gjort opp pr. 31.12.2002 og er satt opp
under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er
tilstede.
Sameiets egenkapital er negativ med kr. 100.632.- og vil bli dekket inn ved økte inntekter i
2003.
Grunnen til underskuddet i 2002 er at ved oppstarten av sameiet påløp det en rekke utgifter
som måtte dekkes, men da innflytting skjedde mellom 1. - 17. desbr., ble det bare relativt små
inntekter i 2002, mens dette rettes i 2003, noe som både vedtatt budsjett og styrets forslag til
revidert budsjett for 2003 også viser.

Møter.
Foruten fellesmøtetlstiftelsesmøtet er det avholdt 3 styremøter i perioden — dvs, i 2002

Saker.
Innflyttingen i Bergheini Anifi skulle skje i tidsrommet I .desbr.- I 7.desbr. og det var derfor en
prioritert oppgave for styret å få mest mulig på plass som er nødvendig for å “få hjulene til å
gå rundt.”
I 2002 ble det behandlet 25 saker. Noen av disse ble ferdigbehandletfløst i perioden, men en
rekke saker fortsetter inn i 2003 eller ble bare forberedt i 2002. Styret finner det derfor
formålstjenlig å komme med noen kommentarer til noen av de sakene som er tatt opp i
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perioden 29.10-31.12.2002. Dette er for å prøve å gi en så god informasjon som mulig om hva
styret arbeidet med, samtidig som det gir sameierne en bedre mulighet til å komme med
innspill og ev. forslag til andre saker. Vi vil derfor prøve å lage en mai på hvilke saker som
bør være med i en årsberetning — det vil da også være lettere å sammenlikne og følge
sakene/saksforholdene fra år til år.

Samarbeid med andre.
Noe av det første styret gjorde var å ta kontakt med lederen i styret for Bergheim Terrasse,
B2. Vi har fått mange verdifislIe erffiringer fra arbeidet der, vi har etter hvert fått med
styrelederen for omsorgsboligene/seniorboligene og har nå faste møter mellom lederne hvor
vi tar sikte på å utveksle erfaringer og få inn felles anbud som vil bli billigere når vi går
sammen — vi er over 300 enheter sammenlagt.

Merking - skiltlng~
Pilot tok ansvaret for å sende ut oversikt over leiligheter, garasjeplasser og boder med de nye
seksjonsnr. sammen med de “gamle” leilighetsnr. Piot sørget videre for foreløpig merking av
bodene, mens styret sørget for merking av postlcasser, garasjeplasser og etasjenr.

Ekstra containere i forbindelse med innflyttingen.
Styret fikk avtale med byggelederen hos Veidekice om utplassering av en container på 30 m3
som ble tømt etter behov — vi fikk samme pris som Veidekke, men containerlejen kostet oss
likevel kr. 24.414.- Containeren var beregnet på papp/papir, men det ble nok litt annet også
som vi måtte betale ekstra for.

Renovasjonlavfallshåndtering.
Styret fikk avtale med Trondheim Renholdsverk om dobbel frekvens på tømming, dvs.
restavfail tømmes hver uke, papp/papir hver 2. uke, miljøavfall hver 4. uke. Dette forårsaket
at vi fikk halvparten så mange beholdere slik at søppelrommet som er bergnet på restavfallet
også etter hvert kan brukes som sykkelbod. I tillegg fikk vi ute den nye typen av containere
med bunntømming, det ble 25 % billigere enn de vanlige containerne.

Soppeirom.
Styret har prøvd å overbevise byggherren om at det er nødvendig med en sluse i
søppefrommet for hindre lukt å komme ut i korridoren hvor alle inngangsdørene til
leilighetene i 1. et. høyblokk er. Dessverre nådde vi ikke fram — de mente at undertrykk og
kjøleaggregat var nok. Erfaringene fra 131 og B2 er at kjøleaggregat trekker så mye strøm at
de har stengt kjøleaggregatene.
Styret vedtok å bruke en del av søppelrommet til sykkelbod p.gr.a. at det ble så få containere
der.

Renhold.
Etter undersøkelser og innhenting av anbud, ble det sluttet kontrakt med prøvetid på 6mnd.
med Rent Miljø Renhold, rengjøring en gang pr. uke, inngangspartiet to ganger pr. uke.

Matteservice.
Det er inngått avtale om utplasssering av matter som skiftes hver uke. I tillegg fikke vi lagt ut
matter fra 12. nov.- gratis — for at spesielt tekstifflisene som da var lagt kunne spares noe.



-3-

Vaktmestertjenester.
Etter undersøkelser og drøftinger bestemte styret seg for ikke å leie inn et vaktmester firma til
å ta seg av alle vaktmesteroppgavene — det ble inngått en avtale (med fastpris) om brøyting og
strøing, timepris på snørydding av svalganger og cv. annet arbeid.

llandicap-tilrettelegging.
Styret har hatt en gjennomgang av dette, og etter en del problemer og diskusjon fAtt utvirket
elektrisk døråpner fra garasjen og inn til heisene.
Når det gjelder P-plasser til handicappede, har styret bestemt at alle med offentlig godkjent
handicap skal ha 1K-plass - hvis det blir noen HC-plasser til overs må vi ta det opp. De som
får anvist HC-plass må stille sin P-plass til disposisjon for styret som leier disse ut for kr.
250.- pr. mnd — dvs ekstrainntekt til sameiet.

Gjerder, rekkverk.
Etter befaring tok styret opp at det bl.a. manglet rekkverk på svalgangen i 4. et., dessuten at
det ikke var et gjerde som avgrenser og beskytter nordsiden av eiendommen mot ev. uønskede
besøk, innbrudd, dyr, hundeskitt osv. Vi fikk avslag.

Vaktmesterbod.
Det var ikke avsatt noe rom for vaktmester verken i garasje eller i l.ettil for eksempel
slanger, spyleutstyr, spader, koster osv. Vi tok også dette opp på et tidlig tidspunkt, men med
negativt resultat.

Vaktmesterromlstyrerom.
Det rommet styret trodde var avsatt til dette formålet viste seg å være en bod som ble tildelt
en leilighet — vi tok opp også dette , men fikk avslag også her. Et rom for materiell, for
eksempel lyspærer/lysstoffrør, kontorutstyr, arkiv osv, er også nødvendig etter vår mening,
men fikk ikke forståelse for det i denne perioden.

Kran for uttak av ‘vann til spyting i garasje.
Dette var heller ikke med i planene.

Lås/beslag.
Avtale ble inngått med Beslag Consult.

Ileis.
Det er ett års garanti på heisanlegget, derfor ingen serviceavtale ennå.

Brannvern, nodlys, calling, varmekabler, ventilasjon, elektro.
Leverandør: NTB — bedt om servicekontrakter, men ikke fått noe forslag — arbeidende var
ikke ferdige før efter nyttår.
Ang. brannveni har styret kontaktet Trondheim Brannvesen som opplyste at det er
byggherrens plikt til å påse at bygget er forskriftsmessig oppført.

Garasjeport.
Det har vært store problemer med garasjeporten, vi er lovet ny port, men har ilcke sett noe til
den. Styret vil ikke slutte noen kontrakt før dette er i orden.
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Strøm, stromsparing, måleravlesning.
NTB var ikke ferdige med montasjen inne i el.rommene da vi flyttet inn — Pilot leste derfor av
målerstanden på innflyttingsdagen for den enkelte. Styret har hele tiden ment at alle må ha
adgang til sin egen måler + hovedsikringen ved måleren, men vi har hele tiden blitt møtt med
at det ikke går an å slippe “hvermann” inn i el.rommene.
Når det gjelder strømleverandør, måtte de enkelte ordne dette i første omgang, men styret har
også her hele tiden vært innstilt på å prøve å m til en ordning som er rimeligere. Samtidig har
vi lett etter måter å spare strøm på.

Hydroforanlegget.
Styret har vedtatt at vi skal inngå felles kontrakt sammen med Bergheim terrasse og ev.
omsorgsboligene — dvs. B2 og B1.

Kabel-TV.
Basale har inngått avtale med Telenor om kabel-TV med 18 kanaler. Hver enkelt betaler kr.
1240.- for tilkoblingen, aboimefnentet er foreløpig innberegnet i fellesutgiftene.

Telefon, ISDN, ASDL, bredbånd.
Basale har inngått en gunstig prisavtale med Telenor, styret går innfor ordningen — hver
enkelt sameier bestemmer sitt abonnement og betaler for det.

Forsikringer.
Basale innhentet tilbud — styret godtok tilbudet fra Vesta på bygiiingsforsikrirgen.

Grontarealer. .

Hagearkitekten til Veidekke har laget et opplegg som forårsaker at hvis AS Hageanlegg som
har hatt entreprisen skal følge opp til sommeren, vil det koste oss k. 46.500.- Styret har
bestemt å prøve og ordne dette på annen måte, bl.a. ved frivillig innsats.

Utomhusarealer — veger, P-plass o.l.
Det viser seg at det er store problemer med avløpene/slukene som er utendørs — det må gjøres
noe for at de ikke blir tilstoppet av sand eller fryser.

Husorden/ordensregler.
Styret har drøftet dette og kommet til at vi vil prøve å appellere til “den sunne fornuft”
istedenfor å lage ordensregler som det vil bli en voldsom diskusjon om — vi bør vente og se
om ikke dette lar seg lese på denne måten.

Framtidige forpliktelser.
Området mellom omsorgsboligene, Bergheim Terrasse, Bergheim Amfl og Startbo er utlagt
som frioniråde. Kommunen gjorde omtrent hele området i orden sommeren 2002, stier,
beplantninger, plener, lekeapparater og benker. Etter hvert er det meningen at de fire
forannevnte skal overta ansvaret osv, for dette område — vår del er beregnet til 31 %.

Noen kommentarer til enkelte saker i årsberetningen.
1. Merking — skilting.
Styret har satt opp skilt for restavfall og døråpnerskilt - dessuten permanente skilt på
bodene. Permanente dørskilt (messingskilt) med seksjonsnr. vil bli satt opp på utvendig
karni. Husnr. er satt opp — likeledes oppslagtavle i vestibylen.
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2. Matteservice.
Vi har lAtt noen gratismatter (av matteflrmaet) som ikke er med i anbudet. Disse er
plassert i 7.-il .etasje og vi ber sameieme i disse etasjeneom å ordne med disse mattene.
3. Gjerder, rekkverk.
Styret har fortsatt arbeidet med å fl byggherren til å sette opp et gjerde på nordsiden — det
har ikke ført fram. Styret innhentet nye anbud på oppsetting og fikk redusert anbudet som
opprinnelig gikk til Veidekke med 6000 kr. — gjerdet kom på 30.000.- Gjerdet er nå satt
opp og lås i gjerdeport er bestilt.

4.Vaktmesterbod. Vaktm.tj.romlstyrerom. Sluse i seppeirom. Kran for spyling i
garasje.
Efter nye brev og henvendelser + befaring/møte fikk styret et forslag fra Veidekke om å
dele kostnadene for dette. Styret godtok dette — for en utgitt på 12-15.000 kr. Får vi
vaktmesterbod i garasjen, Vaktmester(jenesterom/styrerom i underetasjen, sluse i
søppelrom og kran for for uttak av vann til spyling i garasjen. Det siste er godkjent av
Trondheim kommune under forutsetning av at det ikke blir vask av biler i garasjen.
4. Grontarealer.
Det vil bli/er kjøpt inn hageredskaper og vanningsutstyr.
5. Utomhusarealer.
Det vil bli/er kjøpt inn redskap og spyleutstyr.
Styret tar også sikte på å fl til vaskeplass(er) for biler på vårt område.
6. Strøm, stromsparing, avksning.
Strømsparing: a) styret har stilt panelovnene i fellesarealene på 7,5°C og montert deksler
for å hindre at noen skal endre innstillingene b) styret har lAtt koblet lyset i
inngangspartiet (over 1,3 kW) på fotocellen som styrer utelyset.
Strømavlesning: Styret har nå gift beskjed til Veidekke at alle skal ha adgang til sin
strømmåler (+ hovedsikring) — det kan gjøres på to måter: enten ved å dele ut el,nøkler
(201) til alle, eller ved å sette inn sylindre som vanlige nøkler passer til og som også
el.verkets nøkkel 201 pass& til.

Til slutt vil vi bare slå fast at Sameiet Bergheim Amfi ikke forurenser det ytre miljø.

Trondheim 31.03.03
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