
Styremøtereferat 
 
Styrmøte ble avholt på ”Indre Hammer” 10. oktober 2009 
 
Tilstede: Knut, Tom Ove, John Werner og Torunn 
Ikke tilstede: Jan Gunnar og Erik 
Innkalling til møtet ble gjort via e-post.  
 
Saksliste: 
1.       Referat fra styremøte 2008 
2.       Fremdrift i byggesaken 
3.       Driveplikt 
4.       Økonomi 
5.       Eventuelt 
 

1. Styremøtereferatet ble gjennomlest og vedtatt 
 
2. Det settes av to dugnadshelger i 2010:  

a. Den 10.- 13. juni. Vi tar sikte på riving av gammelt og montering av nytt 
kjøkken.  

b. Den 12.-15. august. Arbeidsplan for denne dugnaden fastsettes etter 13. juni  
 

3. Fremdrift 
John tar ansvar for følgende:  
a. Stabilisere/forsterke under det gamle kjøkkengulvet med H-bjelke  
b. Tarkett (eik) på gulv i ny del og på gammelt kjøkken. Kjøpes i Sverige 
c. Forsterkning av gammel pipe. Arbeidet settes bort til eksternt firma 
d. Ny brannvegg på kjøkkenet i ”tynn” Leca 
e. Ventil med vifte monteres på badet. I tillegg borres det tre hull i nedkant av 

baderomsdøren  
f. Pris på bereder for varming av vann 

 
John og Tom ser på ”trappeløsning” mellom kjeller og 2.etg 

 
Knut har tatt mål av kjøkkenet. Undertegnede fremskaffer tegningsforslag til 
kjøkkeninnredning før jul 
 
Det lages låsbare skap til hver familie (6stk) oppunder taket på nordveggen på 
loftet i nybygget. (Dette er praktisk med tanke på at noen av reiser med fly, og får 
problemer med å frakte redskaper med mer frem og tilbake). 
 
Følgende gjenstår: 

• Ferdigstillelse av flislegging på bad 
• Sette opp vask 
• Kjøpe dusj og dusjdør 
• Lage inngang til gammel kjeller utenfra samt mure igjen åpning mellom ny 

og gammel kjeller 
• Nytt strømopplegg i gammel del av huset 
• Utvendig maling 
 



4. Per 08.10.2009 har vi kr 35550 disponibelt på konto. Det besluttes at hver eier betaler 
inn kr 10.000,- før 15. februar 2010 

 
5. Driveplikten ivaretas av Svein Ragnar Enga. Kontrakten gjelder til 2019 og gir en 

inntekt på kr 500,- per år. Enga har forpliktet seg til å holde gjerdet ved like. Det blir 
ikke gjerde på nedsiden av huset. Skogen driver vi selv 

 
6. Diverse 

 
John Werner innhenter nytt tilbud på forsikring innen 23. januar slik at Gunvald ikke 
lenger har ansvaret for denne saken 
 
Oddvar har gitt oss ”hytteabonnement” på parabol, men det er vanskelig å få signaler. 
Antennen besluttes montert på vestveggen 
 
Tom Ove tar ansvar for å bruke motorsag hvis det er nødvendig med ”motorisert 
redskap” for å skaffe ved 
 
Vi vil appellere til foreldregenerasjonen om å gi penger til ny ovn på kjøkkenet (ca kr 
25 000) 
 
Knut monterer brannstige på vestveggen. Det monteres et ”trinn” under vinduet slik at 
det blir enklere å komme seg ut 
 
Det er filt nøkler til alle seks eiere. Nøkkelen som henger ute, har fått ny plass på en 
spiker under pappen over den nye kjellerdøren  
 
For å dekke løpende utgifter besluttes det at familiemedlemmer som leier feriehuset, 
betaler kr 500,- per uke 

 
Telefon og e-postadresse til styremedlemmene: 
Knut mobil: 90693119, e-post: knusv@online.no 
Tom-Ove mobil: 91843535, e-post: tom-ovh@online.no 
Jan Gunnar mobil: 47255047, e-post: jan.hammer@monet.no 
Torunn mobil: 97190421, e-post: torunn.hammer@gmail.com 
Erik mobil: 41409500, e - post: erikhammers@gmail.com 
Jon Werner mobil: 41458852, e-post: j-brec@online.no 
 
 
Notat 
Knut har snakket med Jan Gunnar per telefon. 1) Han sørger for at strømmen til huset blir 
koblet på i løpet av høsten. 2) Han bytter ut gammelt ledningsnett med nytt, inkl. loftet. 3) Han 
vet om dugnaden i juni og sørger for at alt er klart til nytt strømopplegg i det dugnaden 
iverksettes.  
 
 
Oslo 16. oktober 2009 Torunn K. Hammer 
 

 


