TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I
USTMYRA BORETTSLAG

Deres ref

Vår ref
GS\J.nr.: 2018063793

Trondheim, 18.12.2018

REFERAT FRA STYREMØTE I USTMYRA BORETTSLAG
Møte:
Tid:
Sted:
Tilstede:

15/2018
06.12.2018 kl. 19:30
Styrerommet i Gråtrostvegen (Storstua)
Siri Liasjø, Jon-Tore Dombu, Ingemund Mittet Værlien, Egil Husabø
(på telefon) og Bjørn Backstrøm.

Info:

Kollektiv avtale om kabel-TV og bredbånd.
Styret har vært i presentasjonsmøte med GET, der har de lagt fram deres
nye produkter og løsninger. Avtalen med GET går ut 01.12.2019 og vi
ønsker å innhente tilbud og løsninger fra flere leverandører. Vi ønsker å
presentere de nye løsningene for beboerne i regi av leverandørene,
deretter ønsker vi å stemme over hva vi går for på den ordinære
generalforsamlingen i 2019.

Nye saker:
Sak 49/18

Vedtak:

50/18
Vedtak:

«APURGO M3-system for vannbehandling» – tidl. sak 41/18:
Apurgo leverer et norskutviklet og norskprodusert system for
vannbehandling som forebygger og bekjemper legionella og bakterievekst i
interne vannsystemer. Dette betyr at borettslaget vil slippe å øke
temperaturen på varmtvann. Beboere vil slippe å spyle med varmtvann
hver 3. måned.
I sak 41/18 ble det besluttet at styret ville innhente mer informasjon om
saken før det det fattes endelig vedtak.
Informasjon: De øvrige borettslagene på Kattem har også fått tilbud fra
Apurgo, og styret i Ustmyra BL har blitt informert om at styrene i de andre
borettslagene har vedtatt å kjøpe systemet.
Da dette ikke er en ren vedlikeholdssak og medfører økte kostnader,
mener styret at beboere må bli med på å beslutte dette. Det innkalles til
ekstraordinær generalforsamling.
Godtgjørelse til styreleder for merarbeid ifm. rehabilitering.
Styreleder har tapt arbeidsinntekt i forbindelse med rehabilitering av
balkonger og platter i borettslaget.
Styret foreslår at styreleder får godtgjort honorar med 350 kr pr time i
forbindelse med rehabilitering av balkonger i oktober-desember 2018.
Timelister er godkjent av styret, men da styret ikke kan fatte vedtak om å
honorere seg selv, vil sum godtgjørelse bli fremlagt for generalforsamlingen for endelig godkjenning. Denne utbetaling vil komme i tillegg til
ordinært styrehonorar. Det vil nå utbetales honorar for perioden oktoberdesember 2018 med 45 timer à kr 350,-.
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Neste styremøte: 09.01.2019
Styret ønsker at alle henvendelser blir tatt via hjemmesiden eller lagt i postkassen i
Gråtrostvegen 10.

USTMYRA BORETTSLAG
Styret

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
Styret legger ut styrereferat på sin hjemmeside: http://www.ustmyra.no
Dersom beboer ønsker papirutgaven kan de ta kontakt med SKU.
Dette er for å kutte kostnader.
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