Styremøte 8-2020
Dato: 2020.04.16
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

20-65

Godkjenning av fakturaer på styreportalen
Styremedlemmer har ansvar for å sjekke at fakturaer er riktig
behandet.

Fakturaer er Godkjent

20-66

Godkjenning av ny andelseier
Ny andelseier etter Thomas Frydrych 56 A er Yosief Neguesse
Yosief og Mihret Ghebreyesus Michael
Overdragelsespris er kr Kr 1 302 000,-

Nye beboere ønskes
velkommen

20-67

Søknad om støtte til hundepark på Klyve
Hundeparken på Klyve ber borettslag om støtte på inntil kr.15 000.-

Styret gir ikke støtte til
hundepark på Klyve

20-68

Forslag til styret, diverse tiltak
May Helen har kommet med 6 forslag
1) Få senket farten inne i borettslaget, det er enkelte som
kjører alvorlig fort, forslag om blomsterkasser som hindrer
uvettig kjøring og parkering langs vegger.
2) Blomsterkasse ved innkjøringen til blokk 52, der det nå står
2 bukker.
3) Spyle/rengjøre betong blomsterkasser ved blokk 55, samt
nytt trevirke ved bed.
4) Tiltak for å holde mose vekk fra takstein, Kjøpe inn Trinol.
5) Kvister, små trær ved skråning 56 og skråning ved
fotballbanen. Rydde og renske opp.Leie container eller
levere på fylling.
6) Spyle/vaske plattinger for å fjerne grønske, som under regn
gjør plattingene veldig glatte.

Styret behandler alle
forslag fra May Helen.
Noen forslag er vanlig
arbeid for vaktmester.
Forslag 1 vil behandles
som en HMS-sak.

20-69

Innkjøp av HMS perm
For å få et riktig HMS system som er laget for Borettslag, vil en slik
perm være en god løsning og et nyttig verktøy for styters arbeid.
Kostnader for perm, ca kr 2.300 og årlige oppdateriner ca kr 800.-

Det gås til innkjøp av
HMS perm, med årlig
oppgardering.

20-70

Nye postkasser til alle andelseiere.
Det er mange postkasser som er slitt og låser er dårlig. Nye kasser
er større, med bred brevsprekk, navnskilt. Alle får 3 nøkler hver,
som kun er til postkassene.

Det bestilles nye
postkasser.

20-71

Utsettelse av GF 2020
Som dere sikkert forstår må vi utsette oppsatt dato, 21.04.2020
Styret ser på alternative løsninger og dere vil bli oppdatert
etterhvet.
Husk hjemmesiden.klyve1.no, der ligger all info.

Styret følger Helse Norge
sine retningslinjer.

Sakslista er elektronisk godkjent
Styret har oppmøte på styrerommet for å underskrive, saksliste og vedtak
Møtet var ferdig: 18.00
Neste møte: Etter næmere avtale

