Styremøte 14-2020
Dato: 2020-07-27
Klokken: 17.30
Tilstede:
Kari Johnsen
Jonas Kittelsen
Eva Lundberg
Lene Berentsen
May Helen Firingen

Styreleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Meldt forfall: Kristoffer Ek på grunn av jobb.

ID

Sak

Vedtak

20-98

Godkjenning av fakturaer på styreportalen
Styremedlemmer har ansvar for å sjekke fakturaer på
portalen.

20-99

Godkjenning av ny andelseier
Ny beboer etter Chris Andre Djuvet/Emelinn Lauvdal
Jensen 51 C er Christoffer Sæthre Abrahamsen.
Overdragelsespris er kr.1 550 000.

Styret ønsker ny andelseier
velkommen.

20-100

Utvendig postkasser er fjernet.
Aviser skal legges i beboernes postkasser i inngangen.
Kassene som var montert på utevegg, ble fylt opp av
reklame og søppel og er nå fjernet.

Avisbudet har fått nøkkelbrikke,
slik at dere som holder avisa får
den i egen kasse. Dette er etter
avtale med Telemark
distribusjon.

20-101

Info vedr oppstart av utskifting av vinduer
- Beboere vil få beskjed en uke før arbeiderene
kommer til hver enkelt leilighet.
- Husk! Møbler, dusj, vaskemaskin, gardinstenger,
etc. som står inntil 1 meter foran vinduene må
fjernes, slik at arbeiderne enkelt kommer til
vinduet.
- Beregnet tidsbruk er 2 leiligheter per dag. 3
dager per oppgang.

Oppstart begynner i 52 D i uke
33.

20-102

Innkjøp av ny skriver til styrerommet
Skriver HP PageWide 477 dw se sak 20-92.

Den er fin

20-103

Nye pollett automater til vaskeriene (se sak 20-91)
Feil i sak 20-91. Det er nye pollettautomater som blir montert i
vaskeriene våre. Alle får det samme systemet.

Montering og innkjøp av nye
automater er bestilt. Arbeidet
beregnes ferdig i løpet av
august-2020.

Styret godkjenner fakturaene.

Godkjent!

20-104

Vann på balkonger
Viser til sak 20-08. Vannet kan renne ned, blant annet på
utsiden av stuevegg ved vindu.

Ved mye regn og sterk vind kan
vann komme inn på balkongen.
Det er ikke noe vi kan hindre.

20-105

Oppmerking av nummererte p-plasser
Parkeringsplassene vil bli nummerert i samsvar med
leilighetenes bod- og lofts-nummer.
Vaktmester har påbegynt denne jobben.

Styret oppfordrer beboere som
har byttet p-plass innad med en
annen beboer å dokumentere
dette skriftlig, men husk at det
evt. må inngås ny avtale når
andelseier endres.

20-106

Borettslagets nettside
Styret vil minne alle beboere om våre flotte hjemmeside, her
blir alle saker som styret vedtar og behandler blir lagt ut på
nettsiden.

Styret oppfordrer alle beboere
til å besøke nettsiden, og bli
godt kjent med denne.

Som dere ser får dere dette styrereferatet i postkassen, dette
er grunnet viktig informasjon ang, byggeprosessen.
www.klyve1.no

Møtet var ferdig: 19:00
Neste møte: 20.08.2020

