STYRETS ÅRSMELDING 202 1
Sameiet Gamle Handelsgym,
org.nr.981 671 813
På årsmøtet den 10.

Styreleder:

mai202l fikk styret følgende

sammensetning:

Dag Gladsø

Styremedlemmer: Dag Roger Sundmyhr, Tor DahI, Nina Naglestad, og
Bjøm Normann.
Varamedlernmer: Wenche Christophersen og Kari Bjørgum.

Styret har i styreperioden avholdt 3 styremøter (01 .06.2021 + 19.10.2021 + 01.02.2A2».
Det gjøres oppmerksom på at noen saker er bliu fulgl opp av enkelte styremedlemmer mellom
styremøtene, mens andre saker er blitt avgjort pr. e-post.

Forretningsførerhar i perioden vært advokatftmaFru Justitia vlKat', Lise Bjølgerud.
Revisor er HENKA REVISJON AS, Sandefiord, v/Sigurd Lilloe.
ameiets forsikringsselskap er Gj ens idige Fors ikring, forsikringsnumme r 8 82A7 % 1 .
Skader skal meldes til styret. Sameiets egenandel er kr. 30 000,-. Forsikringen omfatter ikke
den enkelte seksjonseiers innbo agløsøre.
S

Det har vært 8 overdragelser i2021, og kjøperne ønskes velkommen
Eklo har solgl til Reidar Larsen
Nøis har solgt til Bjørn Rommel
Kløve har solgt til Jan Egge Nørgaard
Bredal har solgt til Nikolai Haugen
E. Hansen har solgt til Harald Imsen
Sundmyhr har solgt til Odd Mohus
Stein har solgt til Erling Bøe
Skjelberg/Røseth har solgt til Jesper Aarhus

til

sameiet:

Driftsåret 2021
Virksomhetens art og lokalisering
Sameiet Gamle Handelsgym er et sameie som administrerer 64 boligseksjoner. I tillegg har
sameiet en gjesteleilighet, en garasjeseksjon (seksjon 48) samt et uteareal pil ca.3 mål.
Sameiets formål er å administrere og sikre seksjonseiernes felles interesser, hva gjelder
trivsel og økonomi, i samsvar med sameiets vedtekter og eierseksjonsloven.

miljø,

Sameiets drift oe resultatutvikline i 2021
Styret har giennom hele 2021hatt fokus på løpende, daglig vedlikehold av eiendommen.
Det har dessverre også i ar oppstått akutte vannlekkasjeskader, men det har ikke vært
nødvendig å innkalle ekstra kapital.

Årets resultat er et underskudd pilkr 462.716. Underskuddet dekkes av egenkapitalen.
Egenkapital etter dekning av underskudd, pr. 37.72.2A21, er på kr 214.081.
Etter at det blant annet er bliu foretatt noen individuelle nedbetalinger på felleslånene har
sameiet gienstående lanegfeld i Handelsbanken, lan I og lån2, på til samm"q k". 978.606.

Ut over dette har sameiet ingen annen gield enn kortsiktig gield, som s§ldige feriepenger og
arbeidsgiveravgift på feriepenger, som utbetales i juli2022.
Styret §enner ikke til andre forhold av viktighet for å bedømme sameiets stilling og resultat
enn de som fremgår av resultat- og balanseregnskap pr. 31.12.2021.
Sameiet har egen hj emmeside, www.handels gym.no.

Arbeidsmiliø
Styret anser arbeidsmiljøet i sameiet som godt. Det har vært nedlagt et halvt årsverk i2021
(vaktmester).

Ytre miliø
Sameiet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre

Framfidsutsikter
Styret vil forholde

seg

miljø.

til aktuelle vedlikeholdsplan (kortsiktig og langsiktig), og vil ha fokus

på godt bomiljø.
Sandefiord, den l.februar 2022

Dag Gl
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styremedlem

