
Referat fra styremøte 28/04-15. 
 

Tid/sted: 28/4-15 kl.18:00 på styrerommet. 
 

Tilstede: Trond Heimdal            Styreleder 
Asbjørn Flatås   Nestleder 
Bente Malm   Styremedlem 
Rolf Kulseth    Styremedlem 
Ingeborg Alexandersen  Sekretær 
Jonny Gellein   Varamedlem 1 
Brit Elinor Vie  Varamedlem 2 

 
Saksliste: 
 
Info: 

Overlevering av oppgaver og utstyr fra gammelt styre til nytt styre: Det var 
ingen overlevering da det ikke var noen utskiftinger i styret.  
Nytt varamedlem Jonny Gellein, ble ønsket velkommen. 
Referatet fra beboermøtet ble gjennomgått og godkjent. Det var ingen saker 
som trengte oppfølgning. 

 
Konstituering av nytt styre 
 

Styret ble konstituert og de ulike funksjoner som nestleder, sekretær og 
styremedlemmer ble videreført av de samme personer.  

 
Punkt 1 Møtereferatet pr. 24/03-15 ble godkjent og signert.  
 
Punkt 2 Budsjett 

Pr. 20/04: Disponible midler: Kr. 835.990,-  
Store fakturaer betalt siste periode: 
Gjensidige:  Kr. 220.392,- 
Heimdal Malerteam: Kr. 141.875,- 

  Styret tar den økonomiske situasjon til etterretning. 
 

Vedlikeholdsplan  
Ingen oppgaver ihht vplan skal utføres i kommende periode. 

 
  HMS-aktiviteter utført i siste periode 

07/04: Hunder og katter.     Ingen avvik. 
07/04: Lekeplass månedlig tilstandskontroll.  Ingen avvik. 
 

Punkt 3 Info fra arbeidsgrupper 
 
Sak 30/2014   Problemer med varmekabler i nedkjørsel til garasjen 
  Status fra arbeidsgruppen; 

Det er mottatt prisoverslag fra Fjeldseth, NTE Elektro og Nidarvoll Bademiljø 
AS. 
Grønn Energi: Det arbeides først og fremst med alternativet med vannbåren 
varme. Det er stort fokus på å unngå støy fra varmepumpe. Man arbeider 
videre med de muligheter og utfordringer vannbåren varme medfører. 



Punkt 4 Løpende saker 
 
Sak 5/2015 Mail mottatt fra beboer rundt synspunkter/påstander rundt 

ventilasjonsanlegget i bygget 
Passet ikke for beboer på foreslått møtedato.  
Styret følger opp saken med å foreslå nytt møte mandag 4/5 kl. 19:00 – 19:30 
på styrerommet. 

 
Sak 7/2015 Forespørsel om montering av plombert brannvindu i disprom i leilighet 

Styret har sendt brev til beboer med beskjed om at dette ikke er en sak for 
Styret og eller Sameiet. Vedkommende må selv få avklart med de riktige 
offentlige instansene, før saken legges frem for Styret til vurdering. Beboer har 
meldt tilbake om at de ikke forfølger saken ytterligere og har dermed avsluttet 
saken. 

 
Punkt 5 Nye saker til behandling 
   
Sak 8/2015 Dugnad 

Dato for årets vårdugnad blir tirsdag 12.mai kl. 17:00. 
Container er bestilt til mandag 11/5, denne hentes fredag 15/5. 
Som det fremkom på Årsmøtet, er utbytting av hekk foran høyblokken, til 
Barlindbusker, utsatt til våren 2016 for ny vurdering. Årsaken er hovedsakelig 
mottatt uforutsett faktura fra Bergheim Terrasse på kr. 145.984,-  

 
Sak10/2015 Forespørsel om bruk av platt i 6. etg til privat arrangement 

Mottatt forespørsel fra beboer om muligheten for å bruke platten i 6. etg til et 
privat arrangement med 20 – 25 gjester.  
Vedtak: Fellesarealene skal ikke benyttes til private arrangement. 
Fellesarealene er forbeholdt Sameiets beboere. 

 
Punkt 6 Styremedlemmers plikter, ansvar og rettigheter 

− Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) 
Gjennomgang startes til høsten 

− Gjennomgang av forsikringer. 
− Evaluering av forretningsførers plikter, ansvar og 

rettigheter; styreleder tar kontakt med TOBB for å 
arrangere et møte for gjennomgang av avtalen. 

 
Punkt 7 Diverse 

− Bergheim Terrasse; Regning på kr. 145.984,- er tilkommet. Trond og 
Asbjørn arbeider med å avklare mer konkret hva regningen omfatter. 

 
Punkt 8 Sameiets hjemmeside 

Sak fra møtet som legges ut på hjemmesiden:  
- Info rundt dugnad. 
- Info rundt bruken av private arrangement i fellesarealene. 

 
 
 
 
 



Neste styremøte 
Onsdag 20.05.15, kl 18.00 på Styrerommet. 
 
 
Trondheim, 28/4-15 
 
 
 
-----------------------------------   ----------------------------------------- 

Trond Heimdal    Asbjørn Flatås 
    Styreleder         Nestleder 

 
 
 
 
---------------------------------      ------------------------------------------- 

Bente Malm     Rolf Kulseth 
         Styremedlem                Styremedlem 

 
 
 
----------------------------------------- 

Ingeborg Alexandersen 
Sekretær 

 
 
 


