
Hei.
	  
Beklager	  seint	  levert,	  men	  dette	  referatet	  er	  blitt	  glemt	  utsendt.
Vedlagt	  møtereferat	  fra	  styremøte	  8/4-‐13.
	  
Med	  vennlig	  hilsen

Trond Heimdal
Styreleder
Sameiet	  Bergheim	  Amfi

	  
	  

Referat fra Styremøte Bergheim Amfi 08.04.2013 
 
Sted: Leilighet 73, 6.etg. hos May Irene Wold 
Tid: Mandag 08/04-2013 kl 18:00 – 20:00 
 
Tilstede: Trond Heimdal   Styreleder    
  Asbjørn Flatås  Nestleder   
  May Irene Wold Sekretær 
  Kristin G. Olsen Styremedlem   
  Nils Dahl  Styremedlem 
  Rolf Kulseth  Varamedlem 
 
Møtereferat pr. 3/5-2013 godkjent og signert. 
 
Sak 08/2013 Referatsaker 

a) Rettssaken mot utbygger er avsluttet. Forlik er inngått og sameiet har fått utbetalt 
kr. 187.500,-. Saken er trukket fra rettssystemet. 

b) Glassfeltene vil bli sikret så snart været tillater det. Styret følger opp saken mot 
Trønderglass AS. Saken avsluttet. 

c) Avfallshåndtering. Arbeidsgruppen som er opprettet følger opp saken videre og 
rapporterer inn til styret. Saken avsluttet. 

d) Pristilbud på rammeavtale fra Icopal er avslått. 
e) Balansen og Årsberetningen er signert og godkjent. 

 
Sak 03/2012 Luktproblemer i korridorene 3. 4. og 5. etg. lavblokk. 

Mæhlen Blikk & Ventilasjon har ikke noe ansvar i denne saken lengre. De har utført 
og fulgt opp saken frem til dags dato. Saken følges videre opp i styret, for å finne en 
tilfredsstillende løsning. Mæhlen B&V kontaktes hvis behov for deres tjenester, men 
heretter vil sameiet bli fakturert. 

   
Sak 09/2013 Mottatt pristilbud på filterpakker fra Airflow filter AS 

Styret avventer vedtak i denne saken, inntil vi har forhørt oss med dagens leverandør 
om det er rom for prisjusteringer. Saken følges opp.   

 
Sak 10/2013 Vårdugnad 

 Dato for vårdugnaden: Mandag 13. mai  
 Container ankommer mandag 13. mai og blir hentet torsdag 16. mai 
 Nærmere info om hva som skal gjøres kommer på eget oppslag. 

 
 
Neste styremøte: 29/4 kl. 18:00 

 
 
 

 
________________      ___________________  ______________________ 
    Trond Heimdal      Asbjørn Flatås         Kristin Gjervan Olsen 

 
 

__________________               ____________________      
       Nils Dahl             May Irene Wold   
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