Sak 6:
Behandling av innkomne forslag
Innkomne forslag nr 1.
Forslag til årsmøte i:

Trondheim Døves IL

Fra:

Døvehyttakomiteen

Tittel på forslag:

Økonomi støtte til kr.100.000,-

Bilder må vises på prosjektør under årsmøte.

Sak:

Vi ønsker bygge ny bod til vaktmesterbolig i år med fagfolk.
Vi har noen bilder som dere får på vedlegg i e-post.
Ser murene var skjeve, og treverk mot muren kan falt eller kan bli bod falt helt
av nede. Derfor må vi skynde oss med bygge ny bod og det koster mer.
Men vi har kontaktet med fagfolk på befaring og ser på bod og hva det blir å
koste.
Hyttekomiteen har møte den 17 februar og anbefaling til nr.1 på pris.
Begrunnelsen var veldig bra prisliste.

Vi har fått anbud etter 3 snekkerfirma etter befaring. Se 3 anbudspris nedenfor:
Nr 1.

Nr 2.

RIVING, BORTKJØRING OG DEPONERING AV EKSISTERENDE BOD. 2.
OPPFØRING AV NY BOD MED DELVIS NY RINGMUR, MONTERING AV
DØRER PÅ HVER GAVL OG TO VINDU PÅ LANGVEGG.
Kr.
99.232.- inkl moms
Fra Snekkerjan.No AS Granlivegen 22 7024 TRONDHEIM

Totalt (ekskl. mva): 125 538,67 kr Mva:31 384,67 kr Sum tilbud: 156 923,34 kr
Fra Tmk Bygg Og Rehabilitering As Spydvegen 29 A 7540 KLÆBU

Nr 3.

materialkostnad: 20 400 kr brutto + dører og vinduer, (kunde må velge hvilken
type vi må bestilles)

* Tak arbeid og materialene ( blikk pa tak, takrenner, beslagene) 10 000 kr brutto
* Leie av container 4 000 kr brutto
* Arbeidskostnad 69 300 kr brutto
Sum kr.103.000
Fra Mar-Tom snekkerfirma.

Se bilder nedenfor:

Rive alt i bod og bygg ny bod med 1 dør

Må rydd bort ting og lage ny murer fra bunn m leca

Skjev mur mot treverk bunn

Rått tremateriale.

Må rydde opp før vi kan bygge ny bod med ny murer leca

Begrunnelse:
Se ovenfor

Styrets innstilling:

styret: vi støtte, men vi ønsker å ha mer info før vi gir garanti ,
før vi kan sette i gang.
når alle blir enige, da kan vi søke lån hos fond eller annen vis.
hvis vi bytte bod, hva er formål?
bod til hvem? oss? utleie?
skal fagfolk ordne alle sammen, eller skal vi aktiv bidra for å ta bort, slik at vi kan bruke tre til
st.hansen aften?

Innkomne forslag nr 2.

Forslag til årsmøte i:

Trondheim Døves IL

Fra:

Styret

Tittel på forslag:

Øke med 50 kr til medlemskontingent

Begrunnelse:
Styret synes prisen på medlemskapet er lav, så styret kommer med forslag å øke med kr 50, ifra 150
kr til 200 for passiv medlemmer for eksempel.

