Styremøte
Dato: 202A.02.04
Klokken: 17:30

Tilstede: Kari,
Meldt fodall:

Eva, Tony, Birthe, May Helen, Lene

ID

Sak

Vedtak

20-23

Godkjenning av fakturaer

20-24

Diverse informasjon:
Til orientering
Det er montert ny belysning på alle loft.
Vi har hatt befaring av fellesrom i 2 blokker, her var det noen
steder ryddig og fint, slik det skal være. Andre steder må vi få

Godkjent

en ordentlig opprydding. De resterende blokkene blir besøkt
ifrnen utgangen av februar. Da får dere nærmere beskjed om
hva som skal gjøre. Sneiper og snusputer ved noen
inngangspaftier. Slutt med det !
Fremdrift på vinduer går som planlagt og vi regner med
oppstaft mai/juni.
Vi minner om hjemmesiden klyUgLng

..'
20-25

Søknad om stØtte fra Klyve IL
Vi syntes at "fotball for alle" som er et samarbeid med Tollnes
klubb var et flott tiltak.

20-26

Endring i kontrakt med Metro renholds-byrå
Det er slik at pr i dag bestiller styret vask av kjellergangene svæft
sporadisk. Vi har også fått noen klager fra beboere i seinere tid om
dårlig vasking.

20-27

Hundehold
Styret minner om regler for hundehold. Dere som har hund kjenner
til det. Hundene skal ikke luftes inne i Iaget. Vi ser av og til at det
Iigger igjen bæsj fra hunder, Vis hensyn, Plukk opp etter hunden

Styret bevilget kr 4000,-

Styret kontakter Metro
pga dårlig vask, ber om
mØte.

Det skal ikke tas med
hunder inn i vaktmesterbua. Se skilt på døra til
vaktmester.

din.

2A-29

Inn og utlevering av borettslagets nØkler
Vaktmesteren vår tar en gjennomgang av leverte nØkler fra Roger
og lager endring på antall nØkler til ny teder. Det samme gjøres
med nØkler fra tidligere sekretær Tony, de er levert ny sekret&r,
som er Eva.

Tidligere leder Roger har

leveft 19 nøkler og

1

garasjeåpner, Liv Kari har

mottatt 13 nØkler, Eva
har 10.
Det skal registreres nye

skjemaer på borettslagets
nøkkler.

20-29

Strømboksene

til motorvarmere og el-biler

Det skal også gjøres
andre tiltak på boksene
som Elektropartner
besørger. Oppstart i

Morten har hatt tilsyn og gjort utbedring av alle Iåsene på
strømboksene.

mars.

20-30

Forespørsel fra beboer om å sette opp uteboder
sykler og barnevogner.

til el-

Styret har behandlet
saken og vi kan ikke se at
det er hensiktsmessig
Økonomisk

20-31

Endring av ordensreglene om parkering på
grusplassen-nytt navn

Utsatt til neste møte.

20-32

Tette avløp og sluk

Andelseier er selv
ansvarlig.

Fra tid til annen kan sluk og avlØp tette seg. Anbefaling l flaske
Mudin helles i avløplsluk om kvelden. Skyll godt med varmt vann
dagen etter.

Belysning på loft

Det er kJøpt inn og

Loft har vært dårlig belyst over lang tid og vi valgte å skifte ny
belysning. Loft er vå re rømningsveier.

montert nye lamper på
alle loft,

20-34

Søknad om plassering av båter, hengere og biler.
For at misforståelser skal unngås, endrer vi litt på ordlyden

Søknader skal sendes til
styret, Vaktmester skal
være behjelpelig med å
anvise plass, etter det
styret vedtar.

20-35

Søknad om støtte fra Klyve musikk-korps

Styret bevilger kr 5500

20-33

i

støtte.

20-36

Forberedelse til GF 2020

Bergner torsdag 16. april
som foreløpig dato, Eva
bestiller lokaler.

:

Møtet va r ferd ig 21 : 15
Neste møte: torsdag 20. februar kl 17:30
Neste møte: tirsdag 10. mars kl . L7:30
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