
 

Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 17.juni 2020 

Til stede; Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Jan Mikkelsen, Bent Gramdal, Marit Pettersvold, Jan 
Føske, Turid Nærde, Terje Barstad og Alf Bruun. 

Forfall; Bjørn Jørgensen 

Hans Tangen var med på første del av møtet vedrørende Sjøbua, sak 132. 

 

Innkalling og referat fra styremøte den 18.mai ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent. 

 

Sak 131/2020 Info angående nytt velkomstskilt i Strandparken. 

Tor Røed Larsen har sjekket prisen på skiltet på 1,5 x 1,5 m. I og med at dette må fundamenteres på 
en annen måte enn de øvrige skilt i Strandparken, og prisen blir deretter, ca.kr.25.000. 

Styret synes dette er for mye, og har undersøkt andre alternativ. 

Jan M. tar seg av bestilling av et skilt med tilbehør, pris ca.5.000 og galvaniserte rør med fester. 

Vi takker Tor for sitt engasjement. 

 

Sak 132/2020 Sjøbua 

Hans Tangen refererte til fremdriften vedrørende endring av bruksmåte for Sjøbua. 

Arkitekt Dag Ose er engasjert og er behjelpelig med utfylling av de omfattende opplysninger som skal 
til for å få godkjent bruksendringen av Sjøbua. Etter samtale med plan -og bygningssjef Henriksen i 
kommunen så ble det avtalt at Dag Ose var riktig person for å kunne hjelpe til med dette. 

Det må sendes nabovarsel til alle berørte naboer, 40 i antall. 

Styremedlemmene er behjelpelig med å få underskrifter fra alle de 40 berørte. 

 

Sak 133/2020 HMS 

1 benk mangler en sprosse og Jan M. reparerer den. 

Grøteig er straks klar til å sette på et nytt trinn i badetrappa. 

Vannledningen til dusjen ligger opp i dagen og må tildekkes. Jan F. snakker med Grøteig om dette. 



 

Sak 134/2020 Infobrev til politikerne i Horten V/Alf  

Alf orientert om velforeningens innspill til forslag om ny reguleringsplan for Strandparken. 

Innspillene er sendt til gruppelederne i de politiske partier i Horten, Helge Skatvedt og rådmannens 
sekretariat, og er lagt ved dette referatet.. 

 

Sak 135/2020 Økonomi V/Gro 

80% av kontingentene er innbetalt og vi følger vår økonomiske plan. 

 

Sak 136/2020 Båtforeningen V/Terje 

Det blir antagelig en omfattende opprustning av havna til høsten, og vi har fått tilbud fra 
Skjærgårdsbrygger i Østfold. En del treverk på bryggene må også skiftes. 

Det er montert nye strømstolper på 2 av bryggene og de 2 neste skiftes straks. 

Båtforeningen har sendt en bekymringsmelding til de politiske partier, den er vedlagt referatet. 

Sak 137/2020 Støv/støygruppa V/Bent 

Ingen møter den siste tiden, bortsett fra innspillene til norsk transportplan fra Bent og Geir 

 

Sak 138/2020 Årsmøte 

Vi planlegger årsmøte tidlig i september, første uka, den 3/9 kl.19.00 på Thon Hotell, og legger 
innkallingen i postkassene 4 uker før ,i uke 31.Det blir opplyst på agendaen at all info finnes på 
hjemmesiden. Elisabeth bestiller hotellet. 

Det er kun 1 deltaker pr. husstand. 

Eventuelt 

Dusjen blir montert etter at Grøteig er ferdig med trappa. 

Burde den ytterste gresskanten mot sjøen bli stående slik at blomster o.l blir værende, eller bør den 
klippes. De berørte beboere blir selv enige om dette. 

Jan M. har fått tilbud på planering av lekeområdet etter at vi har fjernet lekeapparatene. 

Tilbudet er på kr.9.375 inkl. mva. - styret går inn for dette. Tilbudet er arkivert sammen med 
referatet. 

Jan M. sjekker om Grøteig kan dra opp huskene slik at Jan M. og Alf kan kjøre vekk huskene. 

 

Møtet avsluttet kl.19.15, deretter sommeravslutning på syret, som takker Anne Berit og Jan for lån av 
veranda. 

Alf Bruun, sekretær 


