Protokoll fra styremøte 22. juni 2020
Boligselskap: AS Maridalsveien 205 (7038)
Klokkeslett: 19:00
Møtedeltagere: Oddbjørn Hansen, Petter Dyrnes, Ellen Halsbog Lange
Signert av: Ellen Halsbog Lange /s/, Oddbjørn Hansen /s/, Petter Dyrnes /s/

Sak 1

Godkjenning av saksliste og innkalling
Innkalling til møtet er sendt i god tid før møtet, og deltakere er kjent med sakslisten.
Dersom styret er enige i det, kan sakslisten utvides med flere saker etter innspill fra
styremedlemmene.
Forslag til vedtak
Alle i styret godkjenner sakslisten og innkallingen.
Vedtak
Alle i styret godkjenner sakslisten og innkallingen.

Sak 2

Økonomisk rapport 31.3.2020
Behandling av økonomisk rapport for 1. kvartal 2020.
Forslag til vedtak
Tas til etterretning.
Vedtak
Tas til etterretning.
Vedlegg
1. Økonomisk rapport 31.3.2020 m205.pdf

Sak 3

Service på nødlys
Det er nødvendig av skifte av flere armaturer og alle batteriene på nødlysene i gården.
Vi inngår serviceavtale med Proxll slik at dette følges opp jevnlig fra nå av og slik at vi
får rabatt på arbeidet. Kostnaden blir på kr 61.496.- ex. mva. Dette tiltaket er det ikke
Side 1 av 2

Elektronisk signert 6. juli

budsjettert med, men vi vurderer dette som så viktig for brannsikkerheten i gården at vi
tar av oppsparte midler for å få rettet opp feilen så raskt som mulig.
Forslag til vedtak
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Enstemmig vedtatt.

Sak 4

Oppfølging av saker fra generalforsamlingen
Generalforsamlingen stemte ja til forslaget om å innføre egenandel på bruk av vaskeriet.Det må installeres brikkeleser på døren inn til vaskeriet rett over nyttår. Kostnad: ca.
30.000,- Vi kjøper en informasjonskampanje til beboerne fra desember om endringene.
Forslag til vedtak
Enstemming vedtatt.
Vedtak
Enstemming vedtatt.

Sak 5

Ekstra innbetaling av lån
Det foreslås å ta 500.000 kr fra gårdens sparekonto og foreta en ekstra innbetaling av
gårdens lån. Etter innbetalingen vil lånet vil være på rundt 111 600.000
Forslag til vedtak
Enstemming vedtatt.
Vedtak
Enstemming vedtatt.
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