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Deres ref Vår ref  

 GS\- Trondheim, 16.01.2013  
 J.nr.: 2013002341  
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 08.01.2013 
 
Til stede: Johan-Martin Danielsen, Grethe Meland, Ole Martin Næss og Karl W. Solberg. 
Fraværende: Inga P. Grøtte 
 
Sak 1/13   Referat fra forrige styremøte 
   Gjennomgått mot noen kommentarer under sak 129. 
 
Sak 2/13   Innkommen post 

1.  Indeksregulering av forretningsførerhonorar, tatt til 
    etterretning. 
2. Klage på husbråk, representant fra styret tar kontakt 

          med vedkommende som det klages mot. 
3.  Klagesak. Styret henviser til hus reglementet, lagring i 

fellesareal er på eget ansvar og således har ikke borettslaget 
noe erstatningsansvar. Saken avises. 

 
Sak 3/13  Parkeringskjeller, statusoppdatering  

Det er engasjert et firma som lager et forslag til fasade mot 
eksisterende nedre parkering. Og videre oppmåling og 
dokumentasjon til Tr. kommune. 

 
Sak 4/13 Oppfølging av rydding i kjeller og loft i FA og OEA 

Leder og nestleder tar en runde for å se hva som gjenstår. Og tar 
en beslutning på hva som skal gjøres videre. 

Sak 5/13  Oppgradering av lys i fellesarealer. 

Utsettes til neste styremøte. 

Sak 6/13 Nye dørpumper til dører i kjeller og loft, oppdatering.  

KWS henter inn 2 anbud til. 

Sak 7/13  Maling av kjellere.  

Det må hentes inn 3-4 anbud på malearbeidet. Frist for 
anbud settes til 1.mars. GM tar kontakt med aktuelle firma. 
Kontrakt skrives innen 1.mai. 

Sak 8/13  Godkjenning av lønnsoppgjør 2012.  

Styret godkjenner lønnsoppgjøret.  
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Sak 9/13   Eventuelt 

1. Våre vaskemaskiner i fellesvaskeriene begynner å bli gamle. Vi har i 
det siste måtte skifte ut 2 maskiner. Styrets holdning er at vi skifter ut 
maskinene etter hvert som de går i stykker. 

2. Søknad om skiftning av sluk på bad. Søknaden godkjennes og 
utskiftningen dekkes med kr 6500,- mot kvittering fra rørlegger. 

3. Flytting av strøsandlager og traktor til parkeringsplass øverst til høyre 
på nedre parkering, medfører frigivelse av parkering langs 
vaktmestergarasje, som vil gi 3 nye parkeringsplasser på området. 

4. Styret skaffer seg en oversikt over gjeldende avtaler som finnes i dag. 
Disse avtaler plasseres i egen perm for at styret lettere skal holde rede på 
hvilke avtaler vi har og gyldighet. 

 

 
 
Johan-Martin Danielsen           Grethe Meland                        
    sign.                                                        sign.                              
 
Ole Martin Næss  Karl Willy Solberg                
     sign.                                                       sign. 
 
  
 
 

 


