KolsåsToppen BoligSameie
Styreref. nr. 07-2010/11
Dato/Tid: 15.02.10 kl.18:30-21:00
Sted: Inge

STYRET

LH

GABRIELSEN, Torstein (THG
GJØRVA, Inge H. (IHG)
KARLSEN, Øyvind (ØK)
RØSJØ, Øivind (ØR)
SØRENSEN, Terje (TS)
Olga Kvigne, Pb 385, 1301 Sandvika
67 57 40 21, E-mail:
vikar01@abbl.no
(Christer Olsen mail: chr@abbl.no)
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VARA-MEDLEMMER

LH

PEDERSEN H., Britt

8

x

SAKER TIL BEHANDLING

Ansv.

Godkjennelse styreref. nr.06/10
Styreref. nr 06 ble godkjent

Alle

Valgkomiteen
Til møtet var valgkomiteen v/ Odd Hanekamhaug og Valborg Byholt
invitert.
De gjorde rede for sitt arbeid i fm årets årsmøte. Spørsmål ble stilt til
styret og komiteen vil i det nærmeste komme tilbake til styret med
sine forslag i forbindelse med de ulike valg.
Økonomi pr. 12mnd 2010
De foreløpige resultater for 2010 ble fremlagt. I hovedtrekk var det
god relasjon mellom budsjett og faktisk resultat. En nærmere
utdypning av de ulike poster vil bli utarbeidet for presentasjon ved
årsmøtet.
Norsk Brannvern (NB)– status
NB er kontaktet md tanke på å få gjennomført de foreslåtte
utskiftinger av diverse brannutstyr. Styret vil komme tilbake så
snart det får innspill fra NB.

Til
stede:

Radonmålinger – Status
Radonmålingene er nå sluttført og de utplasserte måleapparater er
samlet inn og returnert for avlesning.
Så snart resultatene foreligger vil styret foreta de nødvendige
aktiviteter.
Nettside – Status
Nettsiden er nå godt oppdatert og kan fungere som et godt instrument
for nyttig informasjon om vårt sameie. Fortsatt mangler en del, men
dette vil nå bli fortløpende oppdatert slik at det kan bli enda mer nyttig
i hverdagen. Info til sameierne vil bli gitt, og styret tar sikte på å vise
oppsettet i sin helhet ved fk årsmøte.
Årsmøte – forberedelse
Styret er nå i gang med forberedelser til årsmøtet. Første aktivitet er
utsendelse til sameierne med oppfordring til å komme med forslag.
Denne utsendelse vil skje i det nærmeste.
For øvrig vil forberedelsene gå som normalt med et forberedende
møte med ABBL 8.mars. Dette tar sikte på å sluttføre innholdet i selve
innkallelsen til årsmøtet.
Diverse
Bomnøkler: Det er en viss usikkerhet om Ambulanse/brannvesen har
nøkler til bommene. Styret er bestemt på at slike er blitt utlevert, men
signaler tyder på at disse etater ikke har kontroll på nøklene. Styret vil
ta kontakt for å sjekke opp situasjonen.
For øvrig vil det nye styret oppfordres til å ta stilling til om hvem som
bør inneha bomnøkler for utlån.
NAF-avtale: Det har vært registrert en del uønskede parkeringer på
våre parkeringsplasser. Det nye styret vil bli oppfordret til å ta stilling
til ny avtale med NAF for borttauing, og hvem som skal kunne inneha
en slik rekvisisjonsrett.
Møterotasjon 2010/11
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Østerås, 15.02.2011
Inge H. Gjørva
styreleder

Torstein H. Gabrielsen
Styremedlem

Terje Sørensen
styremedlem

Øivind Røsjø
styremedlem

Øyvind Karlsen
styremedlem

