Rapport fra styremøte i Fjellhagen Borettslag
Mandag 24. april 2019 kl. 18.00 – 21.00
Tilstede: Tore E. Hansen, Tora Tiedemann, Britt Foss, Memnune Vurucu, Fatma Vurucu,
Tor Gunnar Jorde, Owe-Andre Busland, Fatma Ørs, Sissel Eide
Forfall: ingen
Sak 044/19 Protokoller
Protokoll av 1.april 2019 er godkjent.
Sak 045/19 Leiligheter
Leilighet 5-A31 er overdratt til ny eier pr 26.04.19
Leilighet 5-D11 er overdratt til ny eier pr pr 18.04.19
Leilighet 10-C32 er overdratt til ny eier pr pr 18.04.19
Leilighet 12-H22 er overdratt til ny eier pr pr 02.05.19
Sak 046/19 Referater
Protokoll fra styremøte i FFS
Protokoll fra årsmøte i blokk 11 e-h, Gunnvor Kristensen gjenvalgt som BA
Referat fra husmøte i blokk 11 e-h
Protokoll fra årsmøte i blokk 4, Liv Stabæk gjenvalgt som BA
Referat fra husmøte i blokk 4
Referat fra årsmøte i blokk 11 a-d, BA Arnfinn Fridlund stiller ikke til gjenvalg, ingen BA er valgt
Protokoll fra årsmøte og husmøte i blokk 3, Ny BA Morten Schüller
Referat fra årsmøte i blokk 2, Memnune Vurucu er gjenvalgt som BA
Referat fra husmøte i blokk 2
Sak 047/19 Søknader
Blokk 11 e-h søker om gelender i oppgang H
-Vedtak. Godkjent, oversendes FFS
Blokk 12 e-h søker om systemhengelås på bod i kjeller mellom oppgang E og F
-Vedtak. Godkjent, oversendes FFS
Blokk 12 e-h søker om spleisehenger mellom FFS og Borettslaget som beboere kan låne for kjøring
til Lindum
-Vedtak: ikke godkjent
Blokk 12 e-h søker om sjekk av muren mot gårdsplassen
-Vedtak: vi holder øye med muren og har foretatt målinger.
Blokk 12 e-h søker om ettersyn eventuelt utskifting av lyspæresoklene i kjeller.
-Vedtak: godkjent, oversendes FFS
Blokk 12 e-h søker om to piassavakoster med skaft
-Vedtak: ta kontakt med FFS for å få dette.
Blokk 12 e-h søker om grillhytte med tak
-Vedtak: ikke godkjent
Blokk 2 søker om beis og malerpensler til utebenker.
-Vedtak: godkjent
Søknad fra beboer om gassgrill på veranda.
-Vedtak: ikke godkjent
Sak 048/19 Regnskap
Regnskap og årsrapport er underskrevet og godkjent, styrets uttalelser om innkomne forslag er
oversendt til trykking og vil bli å finne i generalforsamlingens hefte.
Vedtak: godkjent på styremøte 24.04.2019.
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Sak 049/19 Radiatorer
Tor Gunnar Jorde og Tore E. Hansen tar ansvar for oppfølging av radiatorene.
Sak 050/19 Diverse
Graving ved parkeringsplass ved blokk 13, vi går videre med saken om muren som vi måtte rive.

Til orientering!

Samtlige BA må hente generalforsamlingsheftene på kontoret
onsdag 8. mai kl 18-19:30

Neste styremøte er mandag 6. mai kl 18.00
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