
 

Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 15.januar 2020 

Til stede; Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, , Jan Mikkelsen, Terje Barstad, Bent Gramdal, Marit 

Pettersvold, Jan Føske, Bjørn Jørgensen og Alf Bruun. 

Forfall; Turid Nærde. 

 

Innkalling og referat fra styremøte den 12.desember ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent 

 

Sak 94/2020 Økonomi V/Gro 

Gro delte ut resultatet for 2019 og det ser bra ut. 

Budsjettforslaget ble også delt ut og diskutert. 

 

Sak 95/2020 Sjøbua V/Jan M og Jan F 

Kr.13.000 i leieinntekter for 2019, og det er det beste resultatet hittil. 

Det må søkes om bruksendring av Sjøbua for utleie, og inntil denne søknaden er i orden, stoppes all 

utleie av Sjøbua fra og med uke 4 og inntil videre. 

Elisabeth søker om dette. 

Jan M og Jan F og byggmester har hatt et møte med kommunen den 7/1 og det viser seg at Sjøbua er 

bygget med en dispensasjon som vanskeliggjør utbygging. 

Kopi av brev fra Grethe Kværnstuen i Horten kommune til byggmester Svendsen As er mottatt og 

diskutert, og det er i forbindelse med kommunens uttalelse i brevet, at vi må søke om bruksendring. 

Styret har vedtatt at utbyggingssaken legges på is, fordi det har oppstått en sak som vanskeliggjør 

dette. 

Lederne i sameiene og kontaktpersoner må øyeblikkelig informere beboerne om dette. 

 

Sak 96/2020Støy/Støvgruppa V/Bent 

Det er ikke noe nytt å melde fra gruppa, men vi skal ha et møte i løpet av 14 dager. 

 



Sak 97/2020 Båtforeningen V/Terje 

Det nærmer seg årsmøtet i båtforeningen, og vi sliter med å finne en kasserer. 

 

Sak 98/2020 HMS 

Ingen saker på dette nå 

 

Sak 99/2020 Varmesystem i våre leiligheter 

Ref. epost fra Jan M. av 16/12-19 

Flere av de eldste leilighetene har problemer med varmtvannsforsyningen både til varme og varmt 

vann. Det er luft i anleggene, groing og partikler og hvert hus berøres internt av dette. 

Løsningen på dette må være at Jan M. jobber videre med å få en budsjettpris på kostnadene for 

dette, og styret bifaller den jobben Jan M gjør med dette. 

 

 Sak 100/2020 Datoer for styremøter våren 2020; 

Mandag 10.februar kl.19.00 

Onsdag 4.mars kl.19.00 

Onsdag 22. april kl.19.00 

Årsmøte Onsdag 29.april kl.19.00, syret møter kl.18.00, på Seilforeningens hus på Rørestrand. 

 

Sak 101/20120 Fyrverkeri Nyttårsaften 2019 

Det ser ut til at henstillingen fra Velforeningen om å begrense fyrverkeri til bålplassen har blitt lagt 

merke til og det var lite eller ingen oppskyting i boligområdet. 

 

Sak 102/2020 Styret i Velforeningen – hvem er på valg? 

Elisabeth kontakter valgkomiteen og opplyser hvem som er på valg. 

 

Eventuelt 

Intet spesielt 

Møtet ble avsluttet kl.20.50 

Strandparken 20.januar 2020 

Alf Bruun 

Sekretær 


