
MØTENUMMER 10

NÅR: tirsdag, 16. jan 2018 19:00 - 21:00

HVOR: Lomviveien 42

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

FREMMØTTE: Espen Klein
Bjørn Meaas
Fredrik Bjørnødegård
Jan Tank-Nielsen
Thomas Angeltveit

SAK 1
Økonomi 31.12.2017

SAK 2
Årsmøte 19.3.2018 klokken 1800.

SAK 3
Orientering om sak mot Veidekke og Veifor AS.

SAK 4
Mottatte henvendelser vedrørende diverse saker

SAK 5
Utvidelse av elektrisk kapasitet av strøm til garasje.

SAK 6
FDV - kostnader og grunnlag budsjett

SAK 7
Oppfølgingssaker

SAK 8
Styrehonorar for inneværende styreperiode (2017)

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Viser til vedlagte rapport som ikke er periodisert.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten til etterretning.

VEDTAK Styret tar rapporten til etterretning.

SAKSNUMMER 2

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT

SAK 1  Økonomi 31.12.2017

SAK 2  Årsmøte 19.3.2018 klokken 1800.
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SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Varselbrev om frist for saker som ønskes behandlet fra seksjonseiere – Sven-
Robby sender ut dette før den 20.1.2018 med 10 dagers frist.
Informasjonsskriv januar – Jan samme sending som Sven-Robby.
Årsmøte - Thomas

Tellekorps - Thomas
Oppstilte stoler til 70 personer - Thomas
Oppstilt bord og 6 stoler for styre - Thomas
TV monitor - Thomas

Vann - Thomas

Valgkomiteen - Fredrik

Styrets arbeid – Jan

 

Saker foreslått av styret som ønskes behandlet – Espen

Sak om ladepunkt - Fremlegge forslag til lagdeanlegg, kostnaddsfordeling
med ev. innskudd.

Sak om FDV – budsjett.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlemmer har ansvar for oppfølging av forannevnte tildelte oppgaver.  

VEDTAK Styrets medlemmer har ansvar for oppfølging av forannevnte tildelte oppgaver.  

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Kostnadsoverslag fra BER v/teknisk konsulent Nils–Erik Christiansen som berører
byggetekniske feil og mangler, samt brannteknisk.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret godkjenner mottatte kostnadsoverslag og følger foreslåtte tiltak / fremdrift.

VEDTAK Styret godkjenner mottatte kostnadsoverslag og følger foreslåtte tiltak / fremdrift.

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Yolia Lisechko el-bil lading, glatte veier og issmelting grøft.
Madelene Lønsjø – vareleveranser om natten.
Yu Li klager på asfaltlukt.

FORSLAG TIL VEDTAK Henvendelser er besvart. Ytterligere informasjon kan gis ved behov.

VEDTAK Henvendelser er besvart. Ytterligere informasjon kan gis ved behov.

SAK 3  Orientering om sak mot Veidekke og Veifor AS.

SAK 4  Mottatte henvendelser vedrørende diverse saker
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SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Mottatt tilbud fra Elektrikergruppen pålydende kr 220 375,00.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret har bestilt / bedt om tillatelse fra Hafslund om ny inntakskabel til nytt
tavleskap i kjeller under R 8. Tillatelse er mottatt fra Hafslund. Beslutning om
installasjon med kostnader fremlegges for årsmøte for endelig vedtak.

VEDTAK Styret har bestilt / bedt om tillatelse fra Hafslund om ny inntakskabel til nytt
tavleskap i kjeller under R 8. Tillatelse er mottatt fra Hafslund. Beslutning om
installasjon med kostnader fremlegges for årsmøte for endelig vedtak.

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Påløpt vedlikehold er nødvendig å synliggjøre på en forsvarlig måte. Styret
fremlegger for årsmøte egen sak med kostnader og fremdrift. En
vedlikeholdsplan plan består av tidsperioder for tiltak etter behov. Vedlikehold
skal iverksettes før en ser nedbrytning av for eksempel trevirke på vinduer og
fasader.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem Espen utarbeider forslag til årsmøtet basert på utarbeidet
vedlikeholdsplan. Forslaget skal ha fokus på årlige kostnader som påløper og
skal utføres i fremtiden. Finansieringsmåter kan diskuteres når behov oppstår.
Dog bør det årlige budsjettet inkludere avsetninger av midler til vedlikeholdsfond
som kan dekke de første årene. Årsmøte skal orienteres om vedlikeholdsplanen
og årets budsjett.

VEDTAK Styremedlem Espen utarbeider forslag til årsmøtet basert på utarbeidet
vedlikeholdsplan. Forslaget skal ha fokus på årlige kostnader som påløper og
skal utføres i fremtiden. Finansieringsmåter kan diskuteres når behov oppstår.
Dog bør det årlige budsjettet inkludere avsetninger av midler til vedlikeholdsfond
som kan dekke de første årene. Årsmøte skal orienteres om vedlikeholdsplanen
og årets budsjett.

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Saker som det er behov for å følge opp videre.

Kajakker
Sykler
Motorsykler
Rydde parkeringsplass 106 for slangevogner osv.
Vurdere en bod til ved siden av dagens i parkeringskjeller.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret setter sakene på agenda og følger opp.

SAK 5  Utvidelse av elektrisk kapasitet av strøm til garasje.

SAK 6  FDV - kostnader og grunnlag budsjett

SAK 7  Oppfølgingssaker
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VEDTAK Styret setter sakene på agenda og følger opp.

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON I forbindelse med regnskapsmøte hos forettningsfører må styret foreslå et
honorar og fordeling av dette.

Styret har arbeidet mye med reklamasjonsoppfølging og utfører en rekke
praktiske oppgaver som medfører et omfattende tidsforbruk. Dette kommer på
toppen av det ordinære styrearbeidet. Styret mener alikevell at det ikke er behov
for å øke honoraret da det nå ligger på et representativt nivå. 

FORSLAG TIL VEDTAK Styrehonorar holdes på nåværende nivå. 

Fordeles etter følgende fordeling:

30% på styreleder

21% på hvert styremedlem som har deltatt på fulltid (3 stk.)

6% på styremeldem som gikk ut og vara som tok over. Fordeling der imellom ikke
avgjort.

VEDTAK Styrehonorar holdes på nåværende nivå. 

Fordeles etter følgende fordeling:

30% på styreleder

21% på hvert styremedlem som har deltatt på fulltid (3 stk.)

6% på styremeldem som gikk ut og vara som tok over. Fordeling der imellom ikke
avgjort.

ESPEN KLEIN BJØRN MEAAS

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD THOMAS ANGELTVEIT

SAK 8  Styrehonorar for inneværende styreperiode (2017)

SIGNERING
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