
Styremøtereferat  
Styremøte ble avholdt på ”Indre Hammer” 2. oktober 2015 

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

 

SAKSLISTE 2015:  
1.   Referat fra styremøte 2014  

2.   Fordeling av verv. 

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

forandring? 

3.   Bygg og vedlikehold  

a) Bygging av garasje/redskapskjul.  

Status på byggeprosjektet og veien videre.  

 

b) Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Utvendig arbeid. 

a. Nytt tak på låven. Det er lekkasje fra taket på flere steder. 

b. Restaurering av låven. 

c. Nye raftekasser er under arbeid. 

d. Utvendig maling av Nordveggen 

e. Male taket på naustet 

f. Rette opp støa. 

g. 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. 

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

i. Gjerding av innmarka og evnt. Beite m. sau. Marka er i ferd med å gro over av lauvtrær 

 

c) Status og oppfølging av liste fra forrige møte. 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. 

e. Takvindu i «besteforeldresoverommet». 

 

4.   Økonomi  

  Status for vedtatte investeringer 

a. Bygging av garasje/redskapskjul  

b. Jan kjøper en sirkulasjonsvifte som kan settes på ovnen og som vil sørge for fordeling 

av varme i huset. http://www.ecofan.no/  

c. Nytt toalett for montering i kjeller.  

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

e. John sjekker pris på kantklipper med blad.  

f. Innkjøp av dyner, puter, sengetøy og handklær. 

 

5.   Gjennomgang av statutter og husregler  

Oppfølging av husregler mm.  

 

6.   Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecofan.no/


1. Styremøtereferatet ble vedtatt uten gjennomlesing.  

 

2. Vervene forble uendret. Vedtatt ved akklamasjon 

 

3. Bygg og vedlikehold  

 Brygga er restaurert og bygget ut 50 cm i lengderetning ut mot havet. Ytterligere planer  

 for rullestolrampe og bord med plass til 6+6 

  

 Det er gravd, sprengt og drenert samt satt opp grunnmur til ny garasje. Reising av bygget 

 kan starte når været tillater dette.  

 

Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Utvendig arbeid. 

 

a. Nytt tak på låven. Det er lekkasje fra taket på flere steder. 

Takket er tettet midlertidig så godt dette har latt seg gjøre. Utbedring av låvetak er 

førsteprioritet når garasjen er ferdig. 

 

b. Nye raftekasser er under arbeid.  

Det gjenstår å lage raftekasse på oversiden av huset. 

 

f. Rette opp støa. 

g. 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. 

Dette er et og samme punkt. Utsatt inntil videre 

 

Arbeidsoppgave som må utføres tidlig i 2016. (Sak meldt av Tom)  

 

i. Gjerding av innmarka og evnt. Beite m. sau. Marka er i ferd med å gro over av lauvtrær 

Tom snakker med sauebonden for å få dato for når sauene skal på beite. Det settes opp 

forslag til dugnadshelg(er) i god tid før saueslipp skal finne sted. 

 

 

Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Arbeid som gjenstår innvendig 

 

a. Fliser bak toalettet på badet  

c. Det er vedtatt å sette opp (kjøpe) trapp både mellom1.og 2. etg samt trapp ned til 

kjelleren 

e. Takvindu i «besteforeldresoverommet». 

    Knut setter inn vindu i løpet av sommer 2016 

 

4. Økonomi  

  Status for vedtatte investeringer  

d. Innkjøp av to nye kjellervinduer med lufting. John ordner dette.  

e. Tom sjekker pris på kantklipper med blad.  

f. Innkjøp av dyner, puter, sengetøy og handklær gjøres for personlig bruk av hver enkelt  

  

Regnskap for 2015 

 

5. Gjennomgang av statutter og husregler  

Oppfølging av husregler mm. Ble lest igjennom som en påminnelse. 

  



 

6.   Eventuelt  

 

Hva gjør vi med strømgjerde som er satt opp for hestene?  

John tar dette opp med Oddvar 

 

Utvendige vinduskarmer og resten av Nordveggen, fra midten og opp, må males. 

Nedløpsvannet fra hjørnet på oversiden av huset renner inn mot veggen og skaper fukt på 

mur i gammel kjeller.  

 

Det planlegges vegg mellom gammel og ny kjeller. 

 

Årsavgift på kr 5000,- betales før 1. februar 2016   

 

Vi har TV abonnement gjennom kanal Digital som betales av Per. Det kom opp ønske om 

nettilgang via parabol. Per sjekker opp hva dette vil koste. 

  

Takk for følgende bidrag: 

Tom og tante Bjørg har investert i ny fryser, mikrobølgeovn og DAB radio.   

John har betalt forsikring for 2015.  

 

Oddvar, Hans Elling Angel og Bård Kjeldahl har bidratt med redskap slik at det har vært 

mulig å grave ut og planere tomt for nytt redskap skjul. 

 

 

Følgende arbeid ble utført i løpet av helgen: 

Tom fylte masse inntil muren på nytt redskap skjul. Materialene ble flyttet på innsiden av 

muren slik at de skulle ligge tørrere å være enklere å få tak i ved byggestart. 

 

Grethe og undertegnede sorterte og brant gamle dyner og puter som ikke lengre er 

brukbare. Det ble ryddet i lintøyskapet for å få bedre oversikt over hva som finnes av 

handklær, dynetrekk, putevar og laken. Det som ikke helt ble fjernet. 

 

  

Det ble informert om at Tom, John og Jan har kjøpt tilbake jord og skog som i 96 år har tilhørt 

naboeiendommen. I tillegg til jord og skog følger låve og et gammelt naust  

 

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, 14. oktober 2015 

 


