Referat fra styremøte 10.09.12
Styremøtet ble avholdt på Mat & Mer kl. 18:30
Tilstede: Oddbjørn Hansen, Ellen Lange, Ram Gupta og Hege Stenseng.
Fraværende: Jostein Tysild

19/12: Gjennomgang av forrige referat
Vi tar opp sak 14/12 fra forrige styremøte ; solskjerming. Ellen arbeider med den
saken og hun skal kontakte Kjells markiser.
Vi ser på sak 17/12 fra forrige styremøte; salg av nye garasjeplasser. Det er anledning
til kun å eie en garasjeplass pr aksjonær, men det er mulig å leie en i tillegg. Dette
skal inn i vedtektene.
Sak 18/12 fra forrige styremøte følges opp videre.
20/12: Administrativt

21/12: Fotografering av gården
Ram har gjort en avtale med en fotograf som skal fotografere byggeprosessen. Vi
betaler 3000.- for dette. Hun skal avtale med Jostein når det er best å ta bilder.
22/12: Opprettelse av nye aksjer i forbindelse med salg av nye leiligheter
Dette ble tatt opp i møte med DLA Piper, OBOS sin advokat, vår forretningskonsulent
og Steinar. Styret har fått fullmakt av generalforsamlingen til å utstede nye aksjer.
Styret vedtar å gi Oddbjørn fullmakt til å gjennomføre denne prosessen.
23/12: Bevaring av tegningene i kjelleren
Morten har fått i oppdrag å sette plater over tegningene i kjelleren for å bevare dem.
Følges opp på neste møte.
24/12: Administrativt
25/12: Tilstanden i vaskeriene
Tilstanden i vaskeriene er veldig dårlig. Det bygges, maskinene er fulle av støv og
slukene er fulle av slam og støv. KS må få beskjed om å stanse byggearbeidene inntil
en løsning for renhold/skjerming er på plass.
26/12: Nytt styrerom
Vi får snart nytt styrerom og vi snakker om hva vi trenger der. Vi har bl.a. behov for
nye møbler, hyller og arkivskap. Når det gjelder elektronisk utstyr mener Ram at vi
bør kjøpe nytt, ikke brukt. At vi bør ha to pc´er; en som brukes kun til vaskeriet. Vi
diskuterer litt fram og tilbake hva vi trenger – men blir enige om å se rommet først.
Datasystemet til vaskeriet bør vi få i drift rundt juletider.
27/12: Administrativ
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