Styremøte 17-2020
Dato: 2020-10.08
Klokken: 17.30 Oppmøte kl 17.00 befaring av fellesrom
Tilstede:
Kari Johnsen
Jonas Kittelsen
Eva Lundberg
Lene Berentsen
May Helen Firingen
Kristoffer Ek

Styreleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem

Meldt forfall:

ID

Sak

Vedtak

20-122

Godkjenning av fakturaer på styreportalen

Fakturaene er godkjent.

20-123

Godkjenning av nye andelseiere
Ny beboer etter Lene Berentsen 52 A er Mi Mi Naw
Overdragelsespris er kr. 1 370 000.
Ny beboer etter Jacek Grezegorz Janiszewski 53 C er
Christoffer Wærstad Dyrland. Overdragelsespris er
Kr.1 460 000.

Styret ønsker nye
andelseiere velkommen.

20-124

Rydding av fellesrom og bomberom
Styret og vaktmester har tatt en befaring av alle fellesog bomberom. Flere av rommene blir benyttet til
oppbevaring av blant annet; møbler, dekk, søppel, etc.
De nevnte rommene er ikke ment å brukes til dette.

Det har blitt kalt inn til
dugnad for å fjerne/kaste
ting som ikke skal stå på
rommene.
13.10.2020 - 16:00

20-125

Låsing av fellesrom og bomberom
Viser til befaring, og gjeninnfører låsning av fellesrom og
bomberom. Dette gjøres for å holde en bedre orden i
rommene.

Styret har ved flertall
bestemt å låse felles- og
bomberom.
Du som ønsker å benytte
deg av felles- og
bomberom kan få utlevert
nøkkel ved å kontakte
vaktmester.

20-126

Nabovarsel.
Etablering av flomvei, avtalt med Skien Kommune.

Tas til orientering.

Styremedlemmer har ansvar for å sjekke fakturaer på
portalen.

20-127

Klage på hundehold
Xxxxx xxx har motatt klage på hundehold ang
avføring/urinering rett på utsiden av inngangen.

Klage levert 01.10.2020.

20-128

Fremdrift nye vinduer
3 blokker har fått nye vinduer. Mellom hver ferdig blokk
er det satt av 2 dager til vinduer på loft, rydding og noe
belisting. Mellom blokk 53 og 55 er det satt av 3 dager.
Oppstart blokk 55 blir 12.10-2020.
Vi hadde ikke tatt høyde for dette på siste oppdaterte
oversikt. Vi har nå rettet opp og beklager feilen.

Til info.

20-129

Budsjett planlegging
Styret v/ Kari & Eva, skal i møte med Toril Johnsen i
Skien bbl, for gjennomgang av budsjettet.

Møtet finner sted 13.10 kl
10:00.

20-130

Utbedring av loftbelysning
Nye lamper som vil bli seriekoblet slik at alle lys på loftet
skrus på med samme bryter.

Styret går til innkjøp av
12 stk lamper for å
forbedre belysningen på
loftet.

20-131

Konstituering
Styremedlem Lene Berentsen flytter og fratrer derfor
som styremedlem.

Vi takker Lene for god
hjelp og støtte. 1. vara
Kristoffer Ek rykker inn
som nytt styremedlem.

Møtet var ferdig: 19:10
Neste møte: 29.10

