
SAMEIET BLINDERNVEIEN 4 
 
DEN 29. APRIL 2004 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 4. 
 
1. 23 seksjonseiere var representert, herav 10 ved fullmakt. 
 
2. Ingen hadde bemerkninger verken til innkallelsen eller dagsorden.  
 
3. Konstituering.  
 Til møteleder ble valgt Aleksander Brynestad. 
 Til referent ble valgt Reidun Grodås. 

Til å undertegne protokollen ble valgt Unni Brunes og Anders Bruvoll.  
 
4. Styrets beretning ble gjennomgått. 
 Selskapets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble referert. 

Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt sammen med styrets beretning. 
  

Til orientering kan det opplyses at brenselsregnskapet for perioden 2003/2004 utgjør 
pr.31.12.03 en bokført restanse på kr.8.274 (seksjonseierne skylder dette til sameiet). 
 

5. Budsjettforslaget for 2004 ble gjennomgått og tatt til etterretning. Det ble vedtatt 
innarbeidelse av en utgiftspost på vaskeriet på kr.25.000.  

 
6. Til styrets honorar ble enstemmig fastsatt kr.35.000. 

Kr.10.000 til styrets leder, kr.5.000 til hvert av styremedlemmene og kr.2.500 til hvert av 
varamedlemmene. 

 
7. Valg av styremedlemmer.  
 Til styreleder ble valgt, Michael Robertsen, Bl. 4. 
 Til styremedlem ble valgt, Vegard Strand, Bl. 2. 
 Til styremedlem ble valgt, Ingveig Morterud, Bl. 4. 
 Til styremedlem ble valgt, Paal Espen Hambre, Bl. 4. 
 Til styremedlem ble valgt, Solveig Skogrand, Bl. 2. 
 Til varamedlem ble valgt, Pål Brekke Indregard, Bl. 4. 
 Til varamedlem ble valgt, Siri Aabel, Bl. 4. 
 Alle valgene var enstemmig. 
 
8. Valg av revisor. 

 Til revisor ble valgt stats autorisert revisor Per Arne Auster i Vardens Revisjonskontor A/S. 
 
9. Vaktmester. 

Aleksander Brynestad redegjorde for situasjonen, verken kontrakt eller arbeidsinstruks er 
overlevert, til tross for at vaktmester har lovet dette. Sameiermøtet godkjente at styre kan 
skifte vaktmester. 

 
10. Betaling for bruk av vaskeriet. Styret har innhentet tilbud for installering av kortautomat. 

Kostnad kr.35.000. Pris pr. vask blir kr.10.  
4 stemte for dette, det ble følgelig ikke vedtatt. 

 



11. Fellesutgiftsøkning. 
 Det ble enstemmig vedtatt å øke fellesutgiftene med 15 % fra 01.07.2004. 

 
 
12. Heisrehabilitering. 

Det ble enstemmig vedtatt at sameiet rehabiliterer sin heis til stipulert kostnad på kr.750.000. 
 

13. Finansiering av heisrehabiliteringen. 
Mot 2 stemmer ble det vedtatt at samtlige innbetaler sin andel av heis kostnaden, som et 
engangs beløp, med forfallsdato den 01.07.2004.  
Det ble enstemmig vedtatt at styret får fullmakt til å ta opp et byggelån på opptil  kr.750.000.  

 
14. Eventuelt. 

- En seksjonseier opplyste at blokker som er bygget på samme tid som Bl. 4, er 
registrert med asbest i innvendige lufteluker. Det ble anmodet om at styret får dette 
kontrollert. 

- Kjølerommet i kjeller er lite brukt. Strømutgiftene utgjør pr. år kr.18.000. Styret ble 
anmodet om å se på dette. 

 
 

 
 

Opplest og vedtatt. 
 
 
 
Unni Brunes   Anders Bruvoll 
     sign.         sign.       
 


