Styremøte
Dato: 2021.02.09
Klokken: 17.30
Tilstede:
Kari Johnsen
Eva Lundberg
May Helen Firingen
Kristoffer Ek
Marcus Skauen

Styreleder
Sekretær
Styremedlem
Vara (Lene Berentsen)
Vara (Jonas Kittelsen)

Meldt forfall:

ID

Sak

Vedtak

21-06

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

Fakturaene er godkjent.

21-07

Søknad om bruksoverlating
Det søkes om videre bruksoverlating for 1 år.
Gjelder blokk 55 B 202 Sylvia F. Margenfeld- leietaker er
Svein Roger Larsen

Søknaden godkjennes for
et år. Etter dette året skal
leieforholdet opphøre.

21-08

Genaralforsamling 2021 Fremdriftsplan
Klyve 1 er i pulje 5, uke 15-16. Dato for GF 2021 er satt til
torsdag 22. april. Det gjøres oppmerksom på at dato kan
endres dersom corona fortsatt er aktiv. Det planlegges for GF
på gressplen i borttslaget.

Styret har sendt beskjed
til vår valgkommite.Vi
sender også ut info til
andelseiere om frist for
innkomne forslag til GF
2021. Fristen settes til
1.mars

21 -09

Sluttbefaring med Birk Bygg og Stig Valen
Det er foretatt sluttbefaring og det vil bli foretatt en del
blikkarbeider, der vi så at resultatet ikke stilte til
forventningene.

Birk Bygg retter opp
skjevheter og retting av
blikk rundt noen vinduer.

21-10

Vannskader og forsikring i Borettslaget vårt
Styret og vaktmester har gått våtroms-sjekk. Vi ser at det er
gjort endringer som ikke er bra med tanke på eventuelle
vannlekkasjer med følgeskader.

Vi lager et infoskriv til alle
beboere.

22-11

Klage på støy i blokk 55 x
Styret har mottatt klage på ekstrem høy musikk og roping fra
xxx leilighet. Det har vært støy flere ganger og nå mente
klager at det var på tide å si fra.

Styret har forståelse for
klagen og vi sender
klagen til vedkommende
xxx, der xxx får beskjed
om å ta hensyn til andre
beboere.

Eventuelt: Innkjøp av vannvarslere til beboerne
Møtet var ferdig: 18.30
Neste møte: Etter avtale

