
Strandpa rken Velforening
Protokoll fra Arsmgtet torsdag 17. mars

Arsmotet ble avholdt pd Best Western Hotell Horten kl. j.9.00

65 medlemmer motte, hvorav 57 stemmeberettigede (kun en stemme fra hver husstand).

AGENDA:

Sak AL/L6 Konstitue ri ng

. Valg av moteleder

. Valg av sekretariat

. Valg av referenter

. Valg av tellekorps

Sak 02/16 Godkjenning av agenda

Sak 03/16 Styrets Arsmelding

Sak 04/16 Regnskap 2015

Sak 05/16 HMS-kurs for styreledere

Sak 06/15 innkomne saker

. Sak fra Else Nilsen: Forslag om hekk ved stranda

' Sak fra Solvir og Erik Sevaldsen: Skilting av vikeplikt for trafikk fra Linden park
. Sak fra st6ygruppa: S0knad om Okonomisk st0tte.

' sak fra styret i Strandkvartalet boligsameie: prinsipieil avkraring

Sak 07116 Budsjett 2016

Sak 08/15 Valg

Sak 0U16 Konstituering:

Styreleder Jan Focas Onsket velkommen. Havnesjefen hadde takket ja til 6 komme og fortelle
om mulighetsstudie for havneomr6dene, med fokus p6 trafikkawikling til fergene p5
begynnelsen av Arsmotet. Han motte ikke og har beklaget dette sterkt i ettertid, men moter
gjerne til et eget informasjonsmOte og ogs6 i et styremote.

Valg av moteleder: @ystein Holt ble valgt

Valg av sekretariat: Jan Mikkelsen og Tor H. Lind ble valgt

Valg av referent: Kia Sivertsen og Elisabeth Tangen ble valgt

Valg av tellekorps: Jan Mikkelsen og Tor H. Lind

Hans Tangen og Else Nilsen ble valgt til 6 underskrive protokollen fra irsmotet.

Sak 02/16 Godkjenning av agenda: Agendaen ble godkjent med folgende merknader:

Styret tar til etterretning at man m6 vere noe tidligere ute med 5 sende ut innkallingen til l\
Srsmotet jfr. vedtektene. i \ ,4



Sak 03/15 Styrets Arsmelding: Arsmeldingen.

Arsmeldingen ble punktvis gjennomgitt og godkjent av 6rsmotet.

' PSfyll av sand pi stranda og reparasioner av steinsettingen: Det er fylt pi 10 tonn
sand og steinsettingen er reparert.

' Siobua: Det er satt inn ny inngangsdor, montert ventilator og snart er nytt rekkverk
pi begge sider opp til 2. etasje pi plass. Styret i Sjobua trenger flere vaffelstekere tit
Srets sesong, og ber folk melde seg til tjeneste.

' Bitforeningen: Man har plikt til 6 folge retningslinjene for havna, b6de i forhold til
storrelse man har anledning til 6 ha p6 bdten, og plikten man har til 6 melde
endringer til bdtforeningen. Bdtforeningen har videre utarbeidet et register over alle
b6teiere, slik at disse lett kan kontaktes ved behov.

' Fergetrafikk: Styret prioriterer 6 jobbe for bedre awikling av trafikken pi og av
fergene. Det er nodvendig i holde et stadig trykk i denne saken.

' HMs- helse- milio og sikkerhet: Det vil bli avholdt kurs i dette for styreledere
(sameiene og velforeningen) og styremedlemmer. Da disse har et klart ansvar for 6
sorge for at det blir utarbeidet HMS- rutiner for henholdsvis sameiene og
velforeningen.

o Horten velsamarbeid: Bestir av velforeningene Asg6rdstrand, Borre, Steinsnes og
Strandparken. De jobber bt.a for at Horten kommune skal se pi oss som en viktig
samarbeidspartner, vi onsker d bli hortl. Trafikksikkerhet i Strandparken: Det kjores for fort i Strandparken ! Alle oppfordres
til 6 ta mer hensyn, demp farten og husk vikepliktsregtene for stikkveiene. Vi har
mange barn som leker, men ingen 6 miste!

' lnformasjonsarbeidet: strandparken er en perre som vi m6 ta godt vare p6.
velforeningen vil fortsette 5 informere om ansvaret alle har for denne perlen, og hva
hver enkelt av oss derfor bor bidra med @ som 6 fortsette at ta vare pi
uteomrddene, lekeplasser, delta pi dugnader, og slutte opp om sosiale
arrangementer som bl. a st. Hans feiring og vaffelsondagene pi sjobual

P6 foresp0rsel redegiorde styreleder for hva som er kommunens ansvarsomrdder i iht.
fellesomridene, og hvorfor velforeningen av og til bidrar i forhold til disse omr6dene.

Sak 04/16. Regnskap:

Moteleder gjennomgikk regnskapet. Merknaden vedrorende manglende innbetaling av
medlemskontingent for et delfelt ble besvart fra dette delfeltet, og det ble bekreftet at
denne snarest ville bli betalt. Styreleder informerte pi oppfordring om styrets rutiner for
innkreving av medlemskontingent.

Revisorrapport20T6, det vises tildenne. (Rapporten er imidlertid datert 21t;,men det skal
vare 201.6) anbefaler at regnskap 2016 godkjennes.

Regnskapet ble enstemmig godkjent pd drsmotet.

Sak 05/1G. HMS- kurs for styreledere:

Styreleder etterspurte om det var interesse for et slikt kurs. Jan E. Mathisen, beboer i
Strandparken er forespurt og takket ja til 5 holde et slikt kurs. Forslag om A avholde et slikt
kurs ble enstemmig vedtatt.
styret i vellet tar ansvaret for iverksettelsen av dette kurset.



Sak 05/16. lnnkomne saker:

. Sak fra Else Nilsen, delt ut i motet: Forslag om hekk ved stranda, for 6 gi ly mot vind
ble nedstemt. Forslaget falt,l for og 50 mot

' Sak fra Solvir og Erik Sevaldsen delt ut i motet: Skilting av vikeplikt for trafikk fra
Linden Park: Moteleder @ystein Holt redegjorde for fakta. For 6 kunne bruke det
omvendte trekantskiltet forutsetter at du kommer inn p6 en forkjprsvei. Derfor kan vi
ikke be Dag Kjeldsberg sette opp et slikt skilt. Vedtak. ArsmOtet gir styret i oppdrag 6
samarbeide med Dag Kjeldsberg og barnehagen v/Horten kommune om tydelig
skilting om vikeplikt og ivareta frisiktsoner bedre.

' Sak fra st6ygruppa, delt ut i m6tet: S6knad om Okonomisk st6tte: Ny leder av

st0ygruppa, Alf Bruun redegjorde for gruppens arbeid for 5 f6 redusert st6v- og
st@yproblemene. Det har vert jobbet lenge med 5 redusere st@yproblemene for
Strandkvartalet boligsameie, 89 og 811. Mange etater har vart involvert og milinger
er gjort, uten at det har gjort noen bedring for st@y- og stpvproblemene. Styret i

Strandparken velforening har tidligere satt av penger (30.000 ?) til dette form6let
uten at disse pengene er blitt brukt. Denne gangen er st6ygruppens innfallsvinkel 6

jobbe opp mot veivesenet for 6 forsoke 6 f6 redusert farten. Det er serlig
nedbremsing og akselerasjon som gir disse problemene. Stgygruppen anbefales 5

jobbe videre med dette. Det ble ogs6 foreslStt fra salen at man burde ta kontakt med
Huseiernes landsforbund for advokatbistand dersom man har behov for 5 bruke
advokat. Vedtak: det ble enstemmig vedtatt i matche de berorte sameienes bidrag
med inntil 30.000 til dette tiltaket i velforeningens budsjett.

' Sak fra styret i Strandparken boligsameie. Prinsipietl avklaring: Moteleder
informerte om at saken fra styret i Strandkvartalet boligsameie som er lagt ut i

postkassene til alle beboerne i Strandparken er trukket tilbake. Det vises til revidert
sak fra styret i Strandkvartalet boligsameie, datert L713 -L6. M6teleder redegjorde
for dette. Denne saken ble imidlertid sendt Strandparken velforeningen i 17.

november 2015 og behandlet og besvart av styret i Strandparken velforening den
13.12.L5. Det ble fremmet forslag fra Rolf Noglegaard fra Strandkvartalet boligsameie
om at saken skulle avises. Ved avstemming ble saken awist,49 stemte for at saken
skulle awises og 8 mot.

Sak O7 | LG Budsjett 2Ot6z

Budsjett 2015 ble gjennomgdtt av m6teleder og styreleder.

Budsjett 2016 ble enstemmig vedtatt, med folgende tilfOying, budsjettet 6kes med
inntil kr 30.000 til StOygruppa v/Alf Bruun.

Kasserer hadde meldt fraver til irsmotet. Arsmotet onsker at kasserer er tilstede p6

neste 6rsmOte.



Sak OSILG Valg }OLG

valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon.

Vo I g kom itee ns i n nsti I li ng :

Styret i Strandparken Velforening
Fu n ksjon Navn Adresse Valgperiode Valg

Leder

Nestleder

Ka sse re r

Sekretar

Leder dugnadskomite

Leder sjOb od / husstyret
Varamedlem

Varamedlem

Revisorer:

Husstyret:

Lede r

Ka sse re r

Se krete r
Medlem

Dugnadskomiteen:

Leder

Medlem

Medlem

Ja n Focas

Elisabeth Tangen

Gro Flintegird
Kia Sivertsen

Tor H. Lind

.fan Mikkelsen

Trudi Teigen

Charles D. Jeyaseelan

tan Mathisen
ton Arild Andreossen

lan Mikkelsen

Marit Pettersvold

Gro lOrgensen

Knut Stong

Tor H. Lind

Knut Stang

SP 130 A

sP 739 B

JFv 6 A

B7

SP 95

810

sP 173 B

JFv 13 A

sP 724 A

sP 726 B

sP 720

sP 7A4 C

sP 9s

sP 7A4 C

2076-2077

2076-2077

2AL5-20L7

2476-2077

20L5-20L7

2076-2077

20L5-2AL7

20L5-2017

2076-2077

2AL5-20L7

2076-2077

2016-2077

2076-2077

2076-2077

2076-2077

2076-2077

Ikke p6

va lg

Pd valg
lkke pi
va lg

Pd valg
lkke pi
va lg

lkke pi
va lg

Pd valg
lkke pi
va lg

Pd valg

Pd valg

Pd valg

Pd volg

Pd valg

Pd valg

Pd valg

Pd volg

Valgkomite

Styrets a nsva r

Strandparken den 08.03 .201,6

for valgkomiteen

@ystein Holt
Hans O Tangen

Strandparken 27 .mars 20L6
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