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EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L STYREMØTE 05.01.10   
 
Tilstede:  Inge Hamnes, Kari K. Øvrelid, Kjell Overvåg, Remo Andre Martinsen, Anne-

Lise Bråten, Monika Hallstrøm 
Tid: 20:00 
Sted. Hos Kjell, 31A  
Møte nr: 01/2010. 
Referat: Anne-Lise Bråten  
Forfall:  
Sendes: Styremedlemmene, Bjørn Håvemoen, regnskapsfører Monika Hallstrøm og web-

kontakt Øyvind Nøhr. 
 

SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

 REFERAT FRA STYREMØTET 01.12.09 godkjent. Anne-Lise 
 
 
 

 Regnskap Monika 
 

 Regnskapet for 2009 er omtrent i balanse. Dette til tross for at alle 
utgifter til ny renovasjonsordning er utgiftsført. Det er brukt mindre 
på lekeplasser og fellesarealer. Det gjenstår å asfaltere rundt de nye 
avfallsbrønnene. Dette tas på regnskapet for 2010. 
Utestående: Juletreet v/Velferdskomiteen, regning fra Volden for 
lysmastrep. i akebakken, basketutstyr m.m. (sistenevnte ble levert i 
dag). 
Kari tar kontakt med banken ad det resterende av lånet som ikke er 
brukt.  

 
 
 
 
 

09/09 Vann/avløp i Ekromskogen (tidl. ref. som stoppekraner) Inge 
 

 Inge har hatt en første samtale med kommunen. De kan være villig til 
å ta over ansvaret for anlegget hvis det nye anlegget blir utført etter 
kommunale forskrifter. 
Styrets videre plan: Remo Andre får tegningene som forrige styret 
fikk laget i forbindelse med en vannlekkasje med påfølgende 
kartlegging av stoppekraner. Tar dette med til kommunen for å få det 
samkjørt med kommunale kart og videre råd derfra. Kontakter så 
konsulentfirma; entreprenør for å få et kostnadsoverslag. 
Oppgraderingen er tenkt utført over tid; i flere trinn. 

 
 
 
Remo 
Andre’ 

09/08 -5.2.2 Renovasjon  
 

 Savner fortsatt info fra GLØR. Anne-Lise tar ny kontakt. Til tross for 
noen negative meldinger synes nå de fleste fornøyde med å få 
avfallsdunkene bort fra husveggen. 

Anne-Lise 

 Diverse. 
Forberedelser til Generalforsamlingen. Årsmelding må skrives og 
signeres av styrets medlemmer og leveres sammen med samtlige 
møtereferater og regnskap til revisor Ernst & Young innen 28.02.10. 
Anne-Lise tar ansvaret for møtereferatene, Kjell og Kari starter på 

 
Alle 
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årsmeldingen. Kjell leverer til revisor. Generalforsamling må 
avholdes innen utgangen av april måned. 
Saker må være meldt til styret innen 1.mars. Sende ut påminnelse. 
Kjell Iversen kontaktes med ønske om at han leder 
Generalforsamlingen. 
Trær. Se tidligere notater ad trær. Inge ønsker å formulere en sak til 
vedtak. E.H. eier nå all felles grunn. Huseierlaget vil bli  rettslig 
ansvarlig om gamle og syke trær faller og skader personer eller annen 
manns eiendom. Skal en sette en maks alder og høyde på trær? Dette 
må utredes nærmere før generalforsamling og meldes inn som sak fra 
styret. 
Juletrehenting. Har Velferdskomiteen ordnet noen avtale for det? 
Anne-Lise har ikke gjort noen avtale med Smestad. Remo Andre’ 
kontakter Bjørn Håvemoen. 
Brønnøysundregistrene. De er fortsatt ikke fornøyd med vår 
informasjon om E.H. De har egentlig all info, men E.H. AL skal nå 
registreres i Enhetsregistret. Kjell følger opp.. 
Garasjene. 1. Garasjenøkler kan bare bestilles via Møller(?). 
Bestillingen kan bare gå via en person og vedkommende som har 
myndigheten er flyttet ut av feltet. Kjell, som er styrets 
garasjeansvarlige, rydder opp i dette. 
2. Garasjeportene har service fra Crawford. Fjernkontrollene ble i sin 
tid levert av Giax, de er ute av bildet. Garasje i hus nr. 4 har ny 
styringsmekanisme og nye fjernkontroller. Kjell og Remo Andre’ 
innhenter tilbud på oppgradering av de andre garasjene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remo 
 Andre’ 
 
Kjell 
 
 
Kjell 
 
 
 
Kjell, Remo 
Andre’ 

 Neste styremøte hos Remo Andre i 33 B, onsdag 27.01.10 kl 20:00  
Ref.: Anne-Lise Bråten 
 


