Styremøte 7-2020
Dato: 2020.02.04
Klokken: 17.30
Tilstede:
Kari Johnsen
Eva Lundberg
Tony Wolckmar
Birthe Skifjell
May Helen Firingen
Lene Christensen

Styreleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem

Meldt forfall:

ID

Sak

Vedtak

20-57

Godkjenning av fakturaer på styreportalen

Fakturaer er godkjent.

20-58

Info vedrørende reperasjon av samtlige strømstolper
Stolpenes strømtilførsel er grundig undersøkt og nye sikringer og
jordfeilbrytere er montert. Dette har vært nitidig arbeid fra
Elektropartner, uttallige målinger er gjennomført og alle feil er
rettet.

Tryggheten for lading av
el-bil og hybrid-blerer nå
ivaretatt av borettslaget.
Bileiere gjøres kjent med
eget ansvar for sin bil.

20-59

Søknad om bruksoverlating
Søknad om bruksoverlating fra Sylvia F.Margenfeld 55 B til Svein
Roger Larsen. Leietiden utløper 01.02.2021

Søknaden er godkjent

20-60

Engasjementbrev for Klyve 1 borettslag
Samtykke Ernst & Young AS
Revisjonens formål og innhold

Underskrevet og
godkjent.

20-61

Planlagte tiltak.
Alle planlagte tiltak settes foreløpig på vent. Morten har benyttet
det fine været til å rydde uteområdene. Støvsuging av loft kommer
etter hvert. Styret har kontakt med hverandra på mobil og mail.

Styret behandler
fortløpende saker som
kommer inn.

20-62

Søknad om godkjenning av andelsoverdragelse
Ny andelseier etter Tina Anette Berge Jensen 53 A er
Nils Elling Venstøp. Overdragelsespris på bolig kr 1 300 000,-

Søknaden er godkjent
Ny andelseier ønskes
velkommen.

20-63

Søknad om godkjenning av andelsoverdragelse
Ny andelseier etter Krysztof Jedrysiak 52 D er
Jesper Amundsen. Overdragelsespris på bolig kr 1 140 000,-

Søknaden er godkjent
Ny andelseier ønskes
velkommen.

20-64

Generalforsamlig 21.04.2020
Innkallingen er gått i trykken og kommer i posten som vanlig.

Styret er sterkt i tvil om
GF kan avholdes. Dere får
beskjed over påske.

20-64

Inkomne forslag til GF
Styret har fått inn et forslag fra Marit Oxum 56 B.
Det foreslås å bygge en egen bod til el-sykler.

.Samme sak ble
behandlet på styremøte
4.februar-20. Der vektla
styret at forslaget ikke
var økonomisk
hensiktsmessig.

Styret håper dere har det så bra det går an i disse tider.
Bare ring, send melding eller mail til Morten eller styret ved Kari og Eva.
Husk å sjekke Hjemmsida vår. Klyve1.no
Riktig god påske til dere alle og ta godt vare på hverandre.
Sakslista er elktronisk godkjent.
Alle styremedlemmer møter opp på styrerommet for å underskrive sakslista med vedtak.
Møtet var ferdig: 1800
Neste møte: 16.04 2020

