
 

 Styremøtereferat  
Styremøte ble avholdt på ”Indre Hammer” 20. september 2014  

Tilstede: Knut, Tom Ove, John Werner, Jan Gunnar og Torunn  

Fravær: Erik 

 

 

 SAKSLISTE:  
1. Referat fra styremøte 2013  

 

2. Fordeling av verv. Er vi fornøyd med den fordelingen vi har av verv? Ønsker noen avløsning eller 

forandring?  

 

3. Bygg og vedlikehold  

1. Arbeidsoppgaver som må utføres i løpet av året. (Sak meldt av Torunn)  

 

Det er diverse arbeidsoppgaver som må utføres. Det haster mer med enkelte oppgaver enn andre. 

Foreslår at det lages en prioritert liste.  

2. Arbeidsoppgaver på sikt             

 

Foreslår at vi lager en plan for noen år fram i tid. Hvor langt har vi kommet i forhold til de 

arbeidsoppgavene som ble listet opp i forrige referat?  

3. Bruk av rom. (Sak meldt av Torunn)  

 

Det er etterhvert blitt flere fine og brukervennlige rom i huset. Bruker vi rommene som tenkt eller er det 

grep vi kan gjøre for at brukervennligheten blir bedre/som ønsket?  

 

4. Ny garasje. (Sak meldt av Tom-Ove) Viser til tidligere mail om saken fra Tom-Ove, og videre 

kommentarer som viser at vi har behov for garasje/redskapsskjul/verksted. Vi drøfter etter befaring på 

eiendommen hvor dette bygget skal plasseres, størrelse og utforming. Vi må også se på fremdrift, 

deriblant gjeldende forskrifter og søknad til kommunen om tillatelse til oppføring.  

 

4. Økonomi  

1. Generell oversikt over økonomien  

2. Status økonomi. (Sak meldt av Torunn)  

 

Hvordan forholder vi oss til sen og eventuell mangelfull innbetaling av eierandel? Hva er status per 

20.9.2014?  

Torunn ber om at vi går igjennom pkt. 3 i statuttene og at styret tar stilling til videre behandling av 

dette.  

 

5. Gjennomgang av statutter og husregler  

1. Hvordan følges husreglene opp?  

. Min/din uke … (Sak meldt av Torunn)  

Det lages en kalender over tildelte uker gjennom året. Dersom noen ønsker å bruke andres uker er det 

viktig med avstemming av dette på forhånd. Dette er naturlig da man kan fordele tildelte uker innad i 

egen familie.  
6. Eventuelt 



1. Styremøtereferatet ble gjennomlest og vedtatt.  

 

2. Vervene forble uendret. Vedtatt ved akklamasjon 

 

 

3. Bygg og vedlikehold  

John Werner setter opp en prioritert liste over arbeidsoppgaver som må utføres. Det ble vedtatt at 

restaurering av brygga skal gjøres så snart som mulig og at det kjøpes impregnerte matrialer.  

  

 

Det ble vedtatt å bygge garasje/redskapsskjul/verksted. Størrelse ca 7,5x10 meter (80m2). Plassering på 

jordet rett ovenfor huset John lager utkast til tegning. Knut tar kontakt med kommunen på vegne av styret 

og sørger for å sende søknad, etter først å ha kommet i dialog med rette instans. John og Tom bistår med 

teknisk og annen informasjon. Jan sjekker regler for avstand til høyspentmast. Budsjett kr 50 000,-. 

 

Arbeid som gjenstår utvendig  

a Restaurering av låven. Det er lekkasje fra taket på flere steder.  

b. Nye raftekasser er under arbeid.  

c. Utvendig maling av Nordveggen  

d. Male taket på naustet  

e. Rette opp støa.   

f. Leie av minigraver for å rette opp støa slik at båten blir enklere å ta opp fra-/sette på sjøen samt lage/ 

bedre grøft langs veien opp til huset.  

g. Trinn over brannstige står på låven. Trinnet er for stort og det vurderes å kjøpe nytt  

 

Arbeid som gjenstår innvendig  

a. Fliser bak toalettet på badet  

b. Isolere og panele i ny kjeller.  

c. Det er vedtatt trapp både mellom1.og 2. etg samt trapp ned til kjelleren 

d. Det er kloakklukt i huset. Tom skaffer ny og større kopp på vannlåsen til vaskemaskinen.  

 

Bruk av rom: 

Sengen på Gunvaldrommet kastes og sengen som sto der tidligere flyttes tilbake.  

Det ble vedtatt å sette inn takvindu i ”besteforeldresoverommet”slik at det kan benyttes til soverom. Sengen 

som nå står på loftstua flyttes inn på dette rommet.  

 

4. Økonomi  

 
Per 18.08. 2014 har vi kr 49 515,27,- disponibelt på konto. Jan har laget detaljert oversikt over inntektene.  

 

For å kunne dekke løpende utgifter er det besluttes at hver eier betaler inn kr 5000,- før 15.juni 2015.  

 

Investeringer som er vedtatt: 

2. Bygging av garasje/redskapskjul 

 



3. Jan kjøper en sirkulasjonsvifte som kan settes på ovnen og som vil sørge for fordeling av varme i huset. 

http://www.ecofan.no/  

 

4. Nytt toalett for montering i kjeller.  

 

5. Innkjøp av to nye kjellervinduer. John ordner dette.  

6. John sjekker pris på kantklipper med blad.  

 

7. Innkjøp av dyner, puter, sengetøy og handklær  

 

5. Gjennomgang av statutter og husregler  

 

Dersom noen ønsker å bruke andres uker er det viktig med avstemming av dette på forhånd med den som 

faktisk disponerer perioden. Dette vil særlig gjelde i ferietiden (juni, juli, august).   

 

6. Eventuelt: 

Det må planlegges en dugnad ut på sommeren 2015 når John Werner har tid til å være med mtp 

nybygget. 

2015 for følgende prosjekter: 

Nytt tak på låven 

Garasje/redskapsskjul  

 

Vi har ikke lenger TV abonnement. Torun sjekker med Per om han kan opprette hytte abonnement for sameiet. 

 

Følgende arbeid ble utført i løpet av helgen: 

Knut gjorde ferdig arbeidet med vinduet i gangen opp mot andre etage. 

Jan la opp strøm i det nye soverommet i kjelleren som nå er ferdig. 

 

Muren i den gamle kjelleren ble slammet. Den nye delen av kjelleren ble isolert og panelt. 

 

  

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@asarias.no  

Torunn mobil: 97190421, e-post: torunn.hammer@mebi.no  

Erik mobil: 41409500, e - post: erikhammers@gmail.com  

Jon Werner mobil: 41458852, e-post: j-brec@online.no  

 

Oslo den 28. september 2014 

 

 


