Styret ved:

Referat fra styremøte dato:
Møte nr:
Sak nr:

13.05.2008
0508
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Styremedlem:

Hedda Obstfelder
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Rune Djupdal
Marit Myhre
Tor Gunnar Simonsen

Emne:

1308

Konstituering av styret

Styret har konstituert seg som følger:
Leder:
Hedda Obstfelder
Nestleder:
Beate Iversen
Sekretær:
Rune Djupdal
Styremedlem: Marit Myhre
Styremedlem: Tor Gunnar Simonsen

1408

Søknad Veiginveien 113

Søknad om bygging av levegg med tak på terrasse godkjennes under forutsetning
om at naboene ikke har noen innvendinger og at byggingen utføres forskriftsmessig.

0808

TV-kanaler

Styret har besluttet å inngå en avtale med Get om den digitale grunnpakken.
Avtalen innebærer at vi får tilgang til digitale sendinger med over 30 kanaler og alle
får utlevert en digital dekoder med fjernkontroll. Avtalen innebærer en økning på kr
25,- pr måned pr husstand sammenlignet med tidligere. Dette utgjør så lite at det
ikke vil bli nødvendig å øke husleien/andel felleskostnad. De som allerede har
inngått en individuell avtale med Get om digital-TV vil automatisk bli implementert i
den kollektive avtalen og får derved reduserte kostnader når avtalen trer i kraft.
Dersom det er betalt abonnementsavgift utover dette tidspunktet, vil dette bli
tilbakebetalt av Get. De digitale boksene vil bli levert på døren en gang før
fellesferien. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det nærmere tidspunktet
for dette.
Følgende kanaler følger grunnpakken:
NRK1, NRK2, NRK3, NRK Super, TV2, TV2 Zebra, TVNorge, TV3, SVT1, SVT2, Viasat4,
MTV, Eurosport, SportN, Discovery, Travel, National Geographic, Nature/Crime,
CNN, FEM, Disney Channel, Cartoon Network/TCM, BBC World, EuroNews, TV5, DR
1, NRK1 Tegnspråk, TV2 Nyhetskanalen, TV2 Film, The Voice TV, Get Infokanalen,
Star! Og Showtime.
Dekoderen har en elektronisk programguide, FM radiokanaler og 40 digitale og
reklamefrie musikkanaler. Pakken tilsvarer produktet som heter Get Start (se
www.get.no for flere detaljer).

1208

Tilhenger

Frist for å kjøpe hengeren er satt til 31.05.2008.

1508

Godtgjørelse
tunrepresentanter

Godtgjørelsen til tunrepresentantene for året 2007-2008 økes fra kr 500,- til kr
1.000,-

1608

Felling av trær på fellesareal

Styret har besluttet at skråningen på fellesareal og ned mot D-tunet skal felles for
store trær. Arbeidet utføres av Arbeidssenteret i Hole og starter i sommer.
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1708

Beising

Styret registrerer at det fortsatt er noen som ikke har beiset huset sitt. Vi ber om at
de som ikke har beiset utfører dette innen 01.08.08.

Vil minne om at søknader til styret som ønskes behandlet i sommer må leveres innen 02.06.08.

Veigin Borettslag, Hønefoss

