
 

 

Referat fra styremøte i Velforeningen den 4.mars 2020 

 

Til stede; Elisabeth, Gro, Marit, Jan M. Turid, Bjørn, Terje, Jan F. Bent og Alf 

 

Innkallingen og referat fra styremøte den 10.februar ble godkjent. 

 

Sak 114/2019-2020 Økonomi V/Gro 

Vi har god kontroll på økonomien og likviditeten ser grei ut og er stigende. 

Budsjettet ble gjennomgått. 

 

Sak 115/2019-2020 Støy/støvgruppa v/Bent 

Gruppa hadde møte sist uke og følger kommunens, fylkeskommunens innspill til NTP ang 
forlengelse av miljøtunnelen nøye. 

Ellers så har kommunen utsatt behandling av byplanen til juni 2020. 

 

Sak 116/2019-2020 Båtforeningen V/Terje 

Båtforeningen skal ha styremøte i morgen den 11.februar hvor det skal startes på 
planlegging av årsmøtet den 20.april.Av felles interesse så er nye skilt for parkering forbudt 
og forbudt for tomgangskjøring av bil og båt ankommet, og disse settes opp til våren.  

 

Sak 117/2019-2020 Sjøbua V/Elisabeth og Jan M. 

Elisabeth har jobbet godt sammen med Hans og sendt søknad om bruksendring av Sjøbua, til 
Horten kommune. Kommunen ønsker en mer omfattende dokumentasjon med bl.a. en 
ansvarshavende for bruksendringen av Sjøbua, og Jan M. har bedt byggmester Sverre 
Svendsen As om hjelp, og de skal sende inn riktig dokumentasjon på bruksendringen. 



 

Sak 118/2019-2020 Stranda vår 

Et par av de søndre Larvikittsteinene som ble lagt i fjor har løsnet noe på seg i uværet i 
vinter, og mye av sanden som er lagt på de 2 siste år er vasket bort. Det er også behov for en 
ny stein i nedkant av badetrappa. 

Grøteig kontaktes for å utbedre de 2 Larvikittsteinene som har løsnet, og vi forutsetter at 
dette er en reklamasjon. Jan M. kontakter Grøteig om dette, samt ber om tilbud på stein ved 
badetrappa og påfyll av sand. 

Vi søker Horten kommune om tilskudd til påfyll av sand og innkjøp og feste av stein til 
badetrappa. 

Alf og Jan F. kontakter park og idrettssjefen og avtaler et møte for besiktigelse.  

 

Sak119/2019-2020 Planlegging av årsmøtet 

Alf sender forslag til årsmelding til alle i styret for evt. kommentarer. 

Sender også forslag til innkalling til alle i styret. 

Eventuelt 

Marit følger opp Laugstol når det gjelder belysning og stolpeopprett i Strandparken. 

Gro og Alf tar inn posten mens Elisabeth er på ferie. 

 

Neste styremøte er 22.april kl.19.00 

 

Møtet avsluttet kl.20.35 

Alf Bruun 

Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 


