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Til alle på gårdens postliste, her er referatet fra siste styremøte i Maridalsveien 205
Referat fra styremøte 12.03.2008
Saksnr. 02/08. Styret har fått et tilbud fra Get om å gå over til digitalt tv-anlegg. Vi vil ta et møte
med Get senere for å få mer detaljer og priser.
Saksnr. 03/08. Det har falt dom i saken Alf Andersen reiste mot gården angående lovligheten av
vedtaket om utbygging. Andersen tapte saken og er dømt til å betale saksomkostningene.
Saksnr. 04/08. Administrativt
Saksnr. 05/08. Tyverier fra vaskeriene. Dette er et tilbakevendende problem. Det virker som om
beboerne er flinke til å holde vaskeriene låst, men klær blir likevel borte. Det tyder på at det er
beboere som stjeler fra andre beboere. Styret oppfordrer alle til å hente tøyet sitt med en gang det
er vasket og at dyre klær bør tørkes inne på hybelen.
Saksnr. 06/08. Regnskap. Styret har gått igjennom årsregnskapet for 2007 og satt opp budsjett for
2008.
Saksnr. 07/08. Vedlikehold av sidetrappene. Vi ønsker å få malt begge sidetrappene i løpet av
sommeren.
Saksnr. 08/08. Hjemmesider for gården vil være oppe å gå i løpet av noen uker.
Saksnr. 09/08. Renhold. Styret har siden nyttår mottatt tilbud om renholdstjenester fra to firmaer.
Vi har bestemt oss for å beholde den nåværende leverandøren men vil vurdere kvalitet og pris på
tjenesten fortløpende. Det er bestilt hovedrent av alle badene, vi håper det kan bli gjennomført før
påske.
Saksnr. 10/08. Generalforsamling. Årets generalforsamling vil bli avholdt torsdag 8. mai, kl.
19.00 i Sagene Samfunnshus. Møteinnkallelse og sakspapirer vil bli sendt ut i løpet av april.
Nytt i utbyggingssaken:
Vi er blitt lovet at byggetillatelsen vil bli sendt fra Plan- og bygningsetaten til oss fredag 14.
mars. Når vi (endelig) får den kan vi planlegge videre fremdrift. Vi kommer tilbake med mer
informasjon og en fremdriftsplan når vi har hatt et møte med arkitekt og byggekonsulenten.

Vennlig hilsen styret
12.03.08

