
Stra ndpa rken Velforeni ng

Protokoll fra Arsmotet torsdag 15. mars zOLl '

Arsm@tet ble avholdt pi Seilerhuset p6 Rorestrand - Horten seilforening kl. 19'00 - 21'00

27 medlemmer motte.

AGENDA:

Sak 01/17 Konstituering

SakO2/L7 Godkjenning av agenda

Sak 03/L7 Styrets Arsmelding

Sak}alL7 RegnskaP 2016

Sak 05/17 Revisionsberetning

Sak 06/17 Legging av stein pi bilplass og trapp ved badebrygga

SakOT /L7 lnnkomne forslag

Sak 08/1"7 Budsjett 2017

Sak 09/17 Nettsider

Sak 10/17 Vedtektsend ringer

Sak 1L1L7 Vale

Sak OL I L7 Konstitueri ng:

Styreleder Jan Focas 0nsket velkommen.

Valg av moteleder: Jan Focas ble valgt.

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

Valg av referent: Kia Sivertsen og Gro Flinteg6rd ble valgt'

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

Solv6r Sevaldsen og Jan Magne Hynne ble valgt til 6 underskrive protokollen fra 6rsm0tet'



SakO2ltT Godkjenning av agenda: Agendaen ble godkjent.

Sak 03/17 Styrets Arsmelding: Arsmeldingen ble punktvis gjennomgitt og godkjent
enstemmig av Srsm6tet. Det vises til irsmeldingen som ble lagt i postkassen til alle
medlemmer 2. mars 2017. Merknad til Srsmeldingen: Berit F6ske rettes til Ann FOske

Sak O4l t7 Regnskap 2Ot6:

Kasserer Gro FlintegSrd gjennomgikk regnskapet i mOtet. Regnskapet ble enstemmig
godkjent av 6rsmotet.

Sak 05/17. Revisjonsberetning : Revisorene Jon-Arild Andreassen og Jan Mathisen
anbefaler at regnskap 2016 godkjennes. Arsm6tet godkjente revisjonsberetningen.

sak 05/17. Legging av stein pi b6lplass og trapp ved badebrygga: som kjent har
velforeningen fitt belegningsstein fra Ann og Jan F6ske. Styret pnsker 5 legge denne steinen
der vi brenner St. Hans b6l, og 6 lage en trapp i den lille skriningen ned mot badebrygga.
Styret har bedt to tilbydere om anbud. GrOteig A.S. har gitt f@lgende tilbud:

Legging av belegningsstein pi bilplassen kr. 30.000

Trapp av belegningsstein ved brygga kr. 8.000

Totalt kr.38.ooo

Ang. vedtak i saken: se Sak OB/tt Budsjett 17.

SakOTl 17. lnnkomne forslag: Det vises til irsmotepapirene:

Sak fra Elisabeth Ruud:

' @nske om ny benk ved SjObua, fordi benken er Odelagt. Vedtak: Benken er pdkjOrt
og kan ikke repareres. Det m6 kjOpes ny benk.

Sak Nina Podhorny sameiet 81:

' Sameiet B1 kjopte for en del 6r siden et stort partytelt. Nina lurer pd om
Velforeningen kan vare interessert i 6 overta dette? Vedtak: Strandparken
Velforeningen onsker 6 ta imot teltet, forutsatt at man slipper 6 betale for det. Teltet
vil bli oppbevart i kontaineren og lSnes ut til medlemmene. Husstyret administrerer
et slikt utl5n.

Sak fra Solvir og Eirik Sevaldsen

' Manglende overholding av vikeplikten ut fra LindenPark. Det er onskelig med bedre
skilting, lyssetting og flytting av nivarende skilt i mer synlig h6yde, og omvendt
trekant. Styret er i dialog med LindenPark om 3 bedre forholdene. Styret vil ogsi
koble inn trafikkansvarlig i kommunen. Det er ikke anledning til 6 skilte med
omvendt trekant, da det forutsetter at det kjores ut i en forkjorsvei.



' Ad. forsenkning iveibane ved Strandparken L10 og J6rgen Fergemannsvei24. Jan

Focas har vart i kontakt med kommunen, og kommunen vil utbedre dette. Men ndr

det gjelder vannansamlingen, mener kommunen at dette mi tas med utbygger.

Styret vil fOlge denne saken.

info:

Virdugnad: Avholdes 26. april 2OL7 k|.18:00, leder dugnadsgruppen Tor H. Lind ber oss ta
med spade og rive.

Sj6bua: Det er montert egen strommiler for bitforeningen. Man hSper at frivillige ogs6 i 5r

stiller som vaffelstekere i sommerminedene.

Hunder pi luftetur bOr ikke urinere p6 de samme hekkene hele tiden !

Rotter: Det er observert rotter flere steder i Strandparken. Styret har meldt fra om dette til
kommunelegen. Saken fOlges opp av styret.

Sak 08/17 Budsjett 2ot7:

Budsjett 2Ot7 ble gjennomgitt av kasserer Gro Flinteg6rd. F6lgende endringer ble gjort i

motet:

Kostnader knyttet til steinlegging pi bdlplassen og i helling ned til badebrygga ble endret fra
kr 30.00@til kr 40.000.

Det ble lagt inn budsjettpost for midler til konsulentbistand rundt tema st6yskjerming, kr
20.000.

Posten for investeringer til lekeplasser ble endret fra kr 15.OOO til kr 5.000.

Resultat for budsjett ble totalt kr -52.500.

Budsjett 2Ot7 ble enstemmig vedtatt, med de endringer som ble gjort i m0tet.

Sak 08/17 Nettsider: Det er behov for erldringer av siden. Vedtak: Styret f6r mandat til 6

utbedre siden, forutsatt at det ikke meCilrer store kostnader.

Sak 09/12 Vedtektsendringer: Det vises til forslag til endringer. Vedtak: Det som stir med
uthevet tekst i forslag til endringer, se irsm6tepairene vedr6rende 5 7 og 8 i vedtektene
for Strandparken velforening trekkes.

Sakt0ltT Valg: @ystein Holt redegjorde for valgprosessen, bla hvorfor kun lederne for
husstyret og dugnadskomiteen er satt opp i presentasjonen som ble forelagt Srsm6tet - se

tabellen nedenfor. Arsak til dette er at lederne selv fir antedning tit e velge medlemmene til
komiteene.



Oystein Holt ble takket av med blomster for sin innsats i valgkomiteen av leder Jan Focas.
Hans Tangen var forhindret fra 6 mOte p6 6rsm6tet. Styret fikk i oppdrag 6 skaffe nye
medlemmer i valgkomiteen.
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valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Strandparken 19. ma rs 2OL7

Kia Sivertsen
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