
Styremøtereferat  
Tilstede: Knut, John Werner, Jan Gunnar, . Tom Ove  

Fravær: Erik 

 INNKALLING TIL STYREMØTE FOR EIENDOMMEN INDRE HAMMER  
TID: LØR 27. MAI 2017 KL. 18.00  
STED: BJÆRANGFJORDEN 

SAKSLISTE:  
 Referat fra styremøte 2016  

1. Fordeling av verv. Ønsker noen avløsning eller forandring?  

2. Forsikring. John Werner melder at han også i år påtar seg å betale forsikringen  

3. Bygg og vedlikehold. Status og oppfølging av liste fra forrige møte, brygge og støe, grøfting og    

vei mm. Utvendig arbeid. 

 

3. De indre ting. Status og oppfølging av liste fra forrige møte. 

a) Framdrift i forhold til trapp.  

b) Møblering - andre etasje  

c) Arbeid som gjenstår innvendig.  

d) Kjeller 

 

 

4. Dugnad 2018?  

6. Økonomi Status for vedtatte investeringer  

7. Gjennomgang av statutter og husregler  

8. Eventuelt 

Merknad: 

Møtet var berammet til kl 18. den 27. mai, men på grunn av dugnadsarbeid med låvetaket ble 

møtet utsatt til kl 01.30 – 02.00 den 28. mai. 

 

    Styremøtereferatet ble vedtatt uten gjennomlesing.  

 

1. Vervene forble uendret. Vedtatt ved akklamasjon 

2. Forsikringen betales av John også i 2017 

 

3. Bygg og vedlikehold  

 Garasjen er ferdigstilt. 

 Det ble lagt nytt tak på låve i løpet av dugnadshelgen. 

 

 Det må lages en steinfylling foran brygga slik at den ikke blir skylt på havet ved springflo.  

Tom innhenter pris fra et noen entreprenører på gravearbeidet som vil bestå i: Steinfylling 

foran brygga. Rette opp støa, samt grave opp grøftene på veien opp mot huset. 

  

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

 

a. Nye raftekasser er under arbeid.  

Det gjenstår å lage raftekasse på oversiden av huset. 

 

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

a) Møblering av loftstue – brev ang møbler til ny-stua fra mamma/tante Anna. 

Torunn lager et forslag med møbler fra Møbleringen i Bodø og sender dette til høring. 

 

Vi har kr 8000,- til rådighet avventer møblering til trappen er på plass. 

 

b) Framdrift i forhold til trapp.  

Vi kan leve med en foreløpig løsning som består i at det tas hull i gulvet og settes opp 

en stige slik at loftstuen kan benyttes uten å gå igjennom besteforeldresoverommet. 

  



 c) Sengeløsninger oppe.  

Sengen som står på lofstuen settes inn på Annaloftet. Den største sengen på Annaloftet 

settes inn på besteforeldre rommet som Knut har pusset opp. Den lille sengen har 

affeksjonsverdi og settes inn i nisjen i loftstuen. Divanen fjernes. 

 

d) Fliser bak toalettet på badet  

e) Ventiler i kjelleren 

f) Koble opp toalettet i kjelleren slik at det kan benyttes 

 

Alle de store utvendige arbeid og investeringene er nå gjort. For å kunne holde det 

ryddig og rent i gangen inne er ønskelig med skap til arbeidstøy for alle i den nye 

garasjen. 

 

 4. Dugnad 2018. Rydding av utearealet. 

 

6. Økonomi. Status for vedtatte investeringer  

a) Det må kjøpes duk og pukk til veivedlikehold 

b). Det settes inn ventiler i kjelleren istedenfor å skifte vinduer.  

e. Tom sjekker pris på kantklipper med blad (rydde sag). Dette punktet settes på vent til vi 

får bedre økonomi. 

. 

Det kan ikke gjøres tilbakebetaling uten bilag. Alle investeringer skal godkjennes i styret 

 

Regnskap for 2017 

Det er satt av kr 22 000,- til nytt låvetak og kr 16 000,- til Støa 

Erik betaler sin andel på kr 7000,- når han får feriepenger 

 

 

  7. Gjennomgang av statutter og husregler  

Husregler mm. Ble ikke lest, men det ble minnet om at de var vedtatt i styret. 

  



 

8.   Eventuelt  

  

 Jon lager liste over småting som kan utføres når man er i huset på sine uker. 

 

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 og dør mellom gammel og ny kjeller. 

 

Jan sjekker gressklipperen slik at den er i orden til våren. 

 

Vi skylder Oddvar materialer til et naust. Vi lånte materialer og sag av Oddvar når vi 

startet byggeprosessen.  

 

All honnør til Tom som har tatt ut tømmer fra skogen og saget materialer i 3 år. 

Dette har spart oss for store utgifter. 

 

Årsavgiften settes til kr 5200,-Betales før 1. februar 2018 

Hvis ønskelig kan man lage et auto trekk på noe hundre kroner i måneden slik at 

 engangsbeløpet blir mindre.   

 

 

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, 31. mai 2017 

 


