
 

 

Referat fra styremøte i Velforeningen den 10.februar 2020 

 

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

Forfall; Bjørn og Turid. 

 

Sak 103/2019-2020 Økonomi V/Gro 

Årsregnskapet er levert til revisor. 

 

Sak 104/2019-2020 

E-post fra Tom Krogsether vedrørende strømleveranser i Strandparken. 

Jan M. og Jan F. har sett på denne saken og vært i kontakt med Skagerak varme 

og Fjordkraft, og vi inviterer Skagerak varme til et utvidet styremøte etter 

årsmøtet den 29/4. 

 

Sak 105/2019-2020 Ekstra høring fra Horten kommune for mindre del av 

planområdet. 

Informasjonen fra kommunen tas til etterretning.  

 

Sak 106/2019-2020 Stranda vår (ved trappa) 

Det ligger mye sten ved siden av badetrappa som bør ryddes når vi skal ha 

vårdugnad. 



I tillegg vurderer vi etter befaring før neste styremøte om vi skal sende en 

søknad til Horten kommune V/park og idrettssjefen om kommunen kan skaffe 

oss sand til badeplassen som benyttes av en stor del av Hortens befolkning. 

 

Sak 107/2019-2020 Bruksendring av Sjøbua 

Søknad om bruksendring er levert til kommunen den 3/2-20. 

 

Sak 108/2019-2020 HMS – skifte av batterier for brannvarslere i Sjøbua 

Husstyret setter opp et forslag til egen instruks for vedlikehold, som bl.a. skal 

inneholde vedlikehold av brannvarslings -og slukkeutstyr, og instruksen ses på i 

neste styremøte. 

 

Sak 109/2019-2020 Nytt medlem til valgkomiteen for 2021 

Marit kontakter Kjell Ivar Borgen, da vi ønsker at han skal fortsette i 

valgkomiteen. 

 

Sak 110/2019-2020 Lysstolper i Strandparken V/Marit 

Marit har sendt nok en e-post til Laugstol, som er firmaet som vedlikeholder 

lysanlegget i Strandparken. Hun har fått tilbakemelding at de er på saken. 

 

Sak 111/2019-2020 Velkomstbrev til nye beboere 

Vi minner om at styreledere og kontaktpersoner oppfordres til å gi beskjed til 

Elisabeth eller sekretær når nye beboere flytter inn. Vi tar opp på utvidet 

styremøte om det er andre måter å utlevere velkomstbrevet på. 

 

Sak 112/2019-2020 Støy -og støvgruppa V /Bent 

Orienterte om den støyskjermen som nå er satt opp i 46 m. lengde, og som er 

en avtale mellom utbygger og Velforeningen i Steinsnesbukta. 



Når det gjelder mulighetene for å få "fortgang" i forlengelse av 

Hortenstunnelen, lager Bent et utkast som sendes politikerne. 

 

Sak 113/2019-2020 Båtforeningen V/Terje 

Båtforeningen har endret rutiner for innbetaling av årsavgift. 

Nye skilter er bestilt for plassen foran Sjøbua. 

§8, 2.avsnitt i vedtektene for avholdelse av årsmøtet for båtforeningen ønskes 

teksten endret til ; Den skal holde eget årsmøte. 

Dette punktet tas opp som sak på Velforeningens årsmøte. 

 

Eventuelt 

- Forsikring av Sjøbua, premien har øket, Alf ser på dette i sammenheng 

med styreansvarsforsikringen, han kontakter Anne Lise Øien i Gjensidige. 

- Gro sender kopi av polisen til Alf 

-  Vi inviterer VVS Senteret i Holmestrand til utvidet styremøte senere i år, 

da det er dette firmaet som mange benytter til service på sine 

varmeanlegg. Jan M. forespør VVS senteret. 

- Årsmøteinnkallingen må leveres ut før 1.april, og dateres. 

- Marit og Jan M.hjelper til med utdelingen. 

- Hele årsmeldingen inklusive regnskap legges ut på nettsiden før 

årsmøtet, Alf sender dette til Bent som legger dette ut på nettsiden i god 

tid før møtet. 

- Gro og Alf skriver årsrapporten, som legges frem på styremøte den 

4.mars.  

  

Møtet avsluttet kl.20.55 

 

Alf Bruun 

Sekretær  


