REFERAT FRA STYREMØTE I FLATÅSEGGEN BORETTSLAG
Møteleder:

Evelyn Jacobsen

Referent. Evelyn Jacobsen

Dato:

10.05.2016 Nedre Flatåsveg 5C.

Tilstede:

Anita Rundberg - styremedlem, Evelyn Jacobsen - styreleder,
Jørgen Abrahamsen - nestleder, Randi Hoem Melum - styremedlem,
Jan E Trones - styremedlem og Frode Turbækmo- vaktmester.

Sak:
20/2016

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat/protokoll.
Ingen merknader til innkalling.

21/2016

Vaktmester orienterer:
- Rengjøring v/Dodoi’s Renhold i velrom 1235,- + moms pr. mnd.
- Dugnad på velrom i Nedre Flatåsveg 5a.
- Nye flagg og vimpler.
- Dugnaden blir bedre og bedre oppslutning, forbedre skrivet til neste år.
- Spyling av tun.
- Lekkasje fra tak på gamle garasjebygg.
- Takgrind på rekke 1 og sjekker pris på container kontra å benytte henger til
søppel.

22/2016

HMS
 Vann og el-sjekk
 Førstehjelpskurs og gjennomføre arb.samtale med vaktmester.

23/2016

Økonomi
 Gjennomgang av regnskap pr. mars 2016. På budsjett.
 Vakthold/kamera pris

24/2016

Gjenstøping av hull i oppganger
Det er vedtatt gjenstøping av hull i alle oppganger i blokkene m/flis. Frode innhenter
formelt tilbud. Oppstart snarest.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
25/2016

Vedtak:

Refusjon for skifte av sluk
Kr 6000 refunderes beboer for skifte av sluk på bad.
TOBB tilskriver.
Enstemmig vedtatt.

26/2016
Vedtak:

Rehabilitering av verandaer på blokkene.
Innhenter status i saken fra TOBB.

27/2016
Vedtak:

El-bil parkering/lading
EL-bil parkering/lading vil tas opp på neste møte etter innhenting av mer info vedr.
kostnader.

28/2016
Vedtak:

Nye terrasser rekke 1
Innhenting av anbud på nye terrasser på rekke 1.

29/2016
Vedtak:

Vedr. klage på beboer.
Styret sjekker status i saken hos advokat.

30/2016

Traktorhenger i tunene
Traktorhenger settes ut i tunene på følgende datoer:
 Soltun: 31.05
 Båttun: 07.06
 Biltun: 14.06
 Skogtun: 21.06
Hengeren settes ut på formiddagen og vaktmester henter og kjører det bort.
Styret lager skriv til beboerne.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eventuelt:




Middag og gave for Jørn Sandvik.
Det er meldt at en sykkel er stjålet 11/5 fra Nedre Flatåsveg 5 B.

Neste styremøte er 21.6.2016 kl 18.30 i Nedre Flatåsveg 5 C.

Flatåseggen Borettslag
Styret

