
Referat fra Årsmøtet 2009 
 
Sted:  Strinda videregående skole 
Tid:  21.04.2009 kl. 18.30 – 20.00 
   
  52 stemmeberettigede + 1 fullmektig til stede. 
  Totalt 69 fremmøtte. 
 
Sak 1  Åpning – velkomst. 

Styreleder Trond Heimdal åpnet møtet, ønsket velkommen og presenterte det 
sittende styret. 

 
Sak 2  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
  Innkallingen ble godkjent. Dagsorden ble gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 3 Valg av møteleder, protokollfører, 2 stemmetellere, 2 til å signere 

protokoll, samt registrering av fremmøtte. 
 Følgende ble valgt: 
 a) Møteleder:   Trond Heimdal 
 b) Protokollfører:  Eva Kinn 
 c) Stemmetellere:  Mildrid Kvaal (leil.77) og Roar Jørgensen  

(leil.119) 
d) Undertegning protokoll: Marit Hjorthol (leil.76) og Georg I. Johansen 

(leil.98) 
e) Registrering av fremmøtte ble utført av Tove Tronvold 

 
Sak 4 Årsberetning for 2008 fra Styret. 

Styreleder oppfordret til spørsmål fra salen etter de enkelte punkter og leste 
så årsberetningen i sin helhet.  
Styrets forslag til overføring av Sameiets overskudd for 2008 på kr.94.462 til 
annen egnekapital ble godkjent. 
 Deretter gikk styreleder gjennom de viktigste sakene i 2008:   

• Oppgradering av garasjeporten: Garasjeporten ble kraftig oppgradert 
våren 2008, og porten er blitt mye mer driftssikker. 

• Nye serviceavtaler: NTE Klima har nå årlig kontroll og ettersyn av 
avtrekksvifter på tak med tilhørende automatikk. Veidekke AS har 
ettersyn av sluker på tak, høyblokk og lavblokk, høst og vår, samt 
ettersyn av luftelyrene på takene. 

• Dugnader: To dugnader ble avholdt i 2008, én om våren og én på 
høsten. Container ble bestilt til begge dugnader. Oppmøtet var 
brukbart, noe større om våren enn om høsten. Styret takker nok en 
gang for positiv og velvillig innsats, og berømmer vaffelstekerne for 
god servering. 

• Frivillig arbeid: Styret retter stor takk til alle de gode hjelperne som 
hvert år gjør en uvurderlig jobb for Sameiet med diverse praktisk 
vedlikeholds- og rydding/renholdsarbeid.  
Teamet fikk spontan og velfortjent applaus fra de fremmøtte. 

• Sosialt samvær på Bergheim Terrasse ble fulgt opp vinter og vår 2008. 
Etter sommeren ble det vanskelig å få noen til å ta ansvar for 
arrangementene, og ingen flere treff ble arrangert.  

•  Snøbrøyting: Etter at Tobb Service overtok, har vi sett stor forbedring 
både med brøyting og sandstrøing. 

• Møte med hundeeierne: Styret hadde et positivt og konstruktivt møte 
med hundeeierne i bygget, og forholdene er blitt betraktelig bedre, selv 
om det fortsatt er forbedringspotensiale når det gjelder urinering på 
søylen i foajéen. 



• Luktplager i sluk og fra ventilasjonsanlegg: Etter at det ble foretatt en 
kartlegging av problemer med ventilasjonsanlegg og luktplager, har 
NTE Klima og NTE VVS foretatt utbedringer i enkelte leiligheter. Det 
ble også sendt ut en ”bruksanvisning” til alle i Sameiet. Problemet med 
utluftning på tak er det dessverre vanskelig å få gjort noe med, pga 
byggets plassering mot bergveggen. 

• Branninspeksjon: Rambøll utførte i 2007 en brannteknisk 
gjennomgang av bygget. Veidekke har utbedret de mangler og avvik 
som ble påpekt i rapporten. Styret har dessuten etablert et system som 
ivaretar og opprettholder serviceavtaler knyttet til brannsikringen. 
Konklusjonene er at brann-og rømningssikkerheten for Bergheim  
Amfi er ivaretatt og ansees som svært tilfredsstillende! 
På spørsmål fra salen om melderne i leilighetene vil virke ved 
strømstans, svarte nestleder at alle slike anlegg skal ha batteri-back-
up, men at styret vil følge opp spørsmålet. 

• Mugg på vegg i garasjen: Etter råd fra MTG maling, ble veggene som 
var muggangrepet, høytrykksspylt, vasket med mugg/soppmiddel og 
malt med spesialmaling for våtrom. Dette arbeidet ble utført på 
vårdugnaden. 

• Styreportalen: Styret har vært på kurs hos TOBB AS og tatt i bruk 
Styreportalen. Styreleder framhever spesielt fordeler med 
Styreportalen når det gjelder anvisning av regninger, som nå kan 
signeres digitalt. 

• Kloakklekkasje i leilighet 112: Det ble oppdaget lekkasje fra tak i 
svalgang i 8 etg. natt til 30/8-08. Årsaken ble lokalisert til badet i 
leilighet 112, 9.etg., hvor det var tilbakeslag i kloakkrør. Eieren var 
bortreist da hendelsen fant sted. Utbedring er foretatt og leiligheten er 
ferdigstilt. På spørsmål fra salen vedrørende finansiering av 
kloakkskaden, opplyste styreleder at dette er en forsikringssak og at vi 
arbeider for å få dekket sameiets faktiske utgifter i forbindelse med 
skaden. Styreleder redegjorde også for mulige årsaker til skaden, og 
opplyste at alle skader på andre berørte leiligheter er utbedret.  
Berørte beboere erklærte seg fornøyde med utbedringene. 

• Julegløgg ble arrangert i foajéen10.desember, med godt oppmøte og 
god stemning. 

• Politianmeldelse av beboer: 22/12 ble en beboer anmeldt av styret til 
politiet for uvettig bruk av fyrverkeri natt til 20/12. Saken er fortsatt 
under behandling hos politiet. 

• Kontroll av fjellsikringen: Styret tok, etter initiativ fra beboermøtet 2008, 
kontakt med et uavhengig firma for å inspisere fjellsikringen bak 
bygningsmassen. Rambøll foretok befaring like etter nyttår 2009. Det 
ble påpekt to mindre avvik, som vil bli utbedret våren 2009. Veidekke 
AS dekker utgiftene med arbeidet. På spørsmål fra salen om sikring på 
fjellpartiet mellom BT og BA ble det opplyst at dette partiet er blitt 
vurdert og ansees som sikkert. 
 

Styreleder leste så listen over ”Smått og stort” som styret har gjennomført i 
løpet av året. 
Deretter ble Årsberetningen godkjent. 

 
Sak 5  Regnskap for 2008 

a) Revisjonsberetning for 2008 ble opplest.  
b) Etter et par oppklarende kommentarer til regnskapet for 2008, ble dette 
godkjent.  

  c) Styrehonorar for foregående periode på kr. 100.000,- ble godkjent. 
 
Sak 6  Budsjett for 2009. 
  Ingen hadde innvendinger til budsjettet, som ble godkjent. 



 
Sak 7  Forslag fra Styret 

Styrets forslag til økning i felleskostnadene i Sameiet på 2,5% pr. andelseier, 
med virkning fra 1/1-09 ble enstemmig godkjent. 
 

Sak 8  Innkomne forslag 
• Forslag fra Torunn Børresen, leil. 69, om å vurdere installering av 

elektriske døråpnere på Sameiets regning. Etter at styreleder redegjorde 
for innhentede kostnadsoverslag ved slik installering, trakk 
forslagsstilleren forslaget. 
 

• Henstilling til det kommende styret, signert av flere beboere, om å ta 
stilling til oppmaling av enkelte korridorer som er spesielt stygge. 
Styreleder viste til V-planen som foreslår maling av korridorene i 2014, 
og at estimerte kostnader er på kr. 222.000. Årsmøtet vedtok å støtte 
beboernes henstilling til det nye styret om å vurdere om det er 
korridorer som trenger oppussing nå og eventuelt sette i gang arbeidet. 
Økte vedlikeholdskostnader bør i så fall bakes inn i neste års 
budsjettforslag. 
 

 
    
Sak 9  Valg 
  Valgkomitéens innstilling: 
  a) 2 styremedlemmer for 2 år Trond Sedeniussen  leil.7  
       Roar Jørgensen  leil.119  
 
  b) 2 varamedlemmer for 1 år  1. Olav Johannes Svee leil.104 
       2. Lisbeth Haugen  leil.110 
 
  c)2 medlemmer til valgkomitéen for 2 år: 
       Karin Flatås   leil.31 
       Randi Hagen   leil.23 
  Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder takket avtroppende styremedlem Eva Kinn med blomster og ønsket nye 
velkommen. 
 
Møtet ble hevet kl.2000. 
 
 
 
 
 
    ____________________________ 

Eva Kinn (referent) 
 
________________________________  _______________________________ 

Marit Hjorthol      Georg I. Johansen 
 

 
 
 
 


