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Referat fra møte i husstyret 
Tid og sted: onsdag 7. oktober 2020 kl 1800 – ca 2100 
 
Styremedlemmer: 

X Helge Nilsen Nørvåg O Karl Flattum  X Annicke Haslestad 

  X Flemming Sohn Andersen     

O Kari Orstad  (MR representant) O Kaare Hoel  (vara for MR-repr.) O Malin Weydahl  (kontakt i staben) 

 
Møtet hadde hovedfokus på befaring og revidering vedlikeholdsplanen.  
 
 
Saksliste:  

Nr Beskrivelse av sak 
 

Ansvar 

* Gjennomgang av referat fra 9/9-20 
Ingen merknader - referat godkjent 
 

 

2/20 Søppelskjul; - klarer vi å få til en fremdriftsplan? 
Helge gjør nytt forsøk på å blitt kvitt de gamle taksteiner. Vi må ha 2-300 lagret i garasjen 
med tanke på utskifting. 

 
Helge 

7/20 
 

Dugnadsoppgaver. Oppdatering på listen; - noe utført? – Noe som kan utføres?  
Utsettes 
 

 

16/20 Vedlikeholdsplan.  Oppsummering av dagens befaring – kan vi dele opp i  

 Dugnadsoppgaver 

 Håndverker oppgaver 
Det ble gjort notert en god del punkter under befaringen; - disse settes inn på h.h.v. dug-
nadslisten og vedlikeholdsplanen og drøftes videre på nesten møte. 
 

 
 
Flemming  

17/20 P-plass nede og veien har forholdsvis store hull og bør repareres. Har vi kommet noe lenger 
i denne saken? 
Flemming kjøper inn 10 sekker med kaldasfalt. Helge og Flemming møtes fredag 16/10 og 
reparerer de verste hull i veien. 
 

Helge &  
Flemming 

18/20 Rom 102: Status, - ryddet? Maling? Annet? 
Utsettes  
 

 

24/20 Nye møbler; - status:  
Leverandøren har meddelt at det er ytterligere forsinkelse – vi venter i spenning. 
 

 

25/20 Selge stoler og bord;  
a) skaffe penger til nye. Gaver og fondsmidler sammen med ca 50.000 innsamlet i menighe-
ten gjør at vi d.d. har ca 172.000 – da mangler vi bare ca 13.000 
b) bli kvitt de gamle. Når vi får opplyst leveringsdato organiseres det dugnad for å tømme 
Storstua for møbler; - noe som også innebærer flytting av noen bord/stoler til andre rom. 
 

 

26/20 Menighetens hjemmeside: Har utkastet som var sendt ut med referatet 9/9 skapt flere ideer? 
Det var ingen merknader til utkastet fra 9/9. Flemming ber kantor Knut foreta endringene. 
 

 
Alle 

27/20 Status på oppgradering av nettet i Villa Blå og særlig «Kjelleren» 
Utstyr er bestilt hos Friday Nettwork som har antydet montering uke 42. 
 

 
Flemming  

28/20 Møblering av «Kjelleren»; status på salg og rydding 
Utsettes  
 

 
  

29/20 
 

Utleiepriser, - vurdering av gjeldende priser, - drøftelse av forslag til nye priser.  
Utsettes  
 

 

30/20 Kan vi finne en person som på tilkall kan komme og ta oppvask og rengjøring? Tilbakemel-
ding fra Karl etter samtale med mulige emner. 
Avventer tilbakemelding fra Karl 
 

 
Karl 
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31/20 Leieboer i 2.etg Villa Blå har i sommer malt bord og benker både oppe på tunet foran Villa 
Blå nede foran kjøkkenet i Annekset. Bør dette resultere i en erkjentlighet av noe slag? 
Utsettes  
 

 

32/20 Sjekkliste for huset, - hvordan får vi til en månedlig kontroll? 
Utsettes  
 

 

33/20 Projektor i Storstua er åpenbart ved å være gammel og uttjent. Forslag til mulig løsning leg-
ges frem – sammen med kostnadsoverslag 
To leverandører har lagt frem forslag + pristilbud.  

a) Tradisjonell løsning med ny kabling og koblingsboks – pris 17.720 eller 21.720 av-
hengig av projektor-valg. 

b) Trådløs løsning slik at PC-bruker kan oppholde seg hvor som helst i rommet og like-
vel ha kontakt med projektor. Pris 16.980. + montering ca 2000,-  (i dette tilbudet lig-
ger en god projektor til 12950,- men som vi kan få som demo-modell til 7990,-!) 

Begge leverandører er kjent fra tidligere og er absolutt seriøse og serviceinnstilt.. 
 

 

34/20 Søknad om økonomisk støtte: a) Lyches Fond   b) Sparebanken Øst 
Søknad sendt til Lyches Fond om tilskudd til innvendig maling i Villa Blå og evt Storstua. 
 

 

 
 
Neste møte: 4.november 2020 


