
 

Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 13.juli 2020 

Til stede; Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Jan Mikkelsen, Marit Pettersvold, Jan Føske, Turid Nærde, 

Terje Barstad og Alf Bruun. 

Forfall; Bent Gramdal 

 

Sak 139/2020 Status bruksendring Sjøbua 

6 rekommanderte nabovarsel for bruksendring av Sjøbua er sendt og mottatt fra berørte eiere som 
ikke bor i Strandparken. Alle papirer ble levert arkitekt Dag Ose den 12/7. 
Vedtaket om å søke bruksendring av Sjøbua ble tatt i styremøtet den 15/1 i år, sak nr.95/2020. 

Elisabeth refererte brevet fra Terje Barstad og Aina Marie Lien til Dag Ose av 28/6-20 med merknader 

til søknaden om bruksendring av Sjøbua, noe beboer Berit Kelder også støtter i en epost til Dag Ose. 

I styresak 47/2019 ble klagesak vedrørende støy fra et festlig samvær i Sjøbua behandlet, og reglene 

for bruk av Sjøbua ble innskjerpet og meddelt alle kontaktpersoner og ledere i sameiene. 

Styret må forfatte et tilsvar på brevet fra Barstad, Lien og Kelder av 28/6-20, før saken leveres til 

kommunen .Elisabeth og Marit setter opp dette og sender det til styremedlemmene for 

kommentarer og godkjenning før det sendes til Dag Ose. 

 

Sak 140/2020 Info V/Elisabeth 

Epost fra 1 beboer vedrørende voksne som lærer barna å kaste sten i vannet der det bades. 

Velforeningens styre kan ikke se at det kan gjøre noe med dette, annet enn å oppfordre beboerne 

med å være påpasselige med dette. 

Skilt om stuping forbudt er nå montert synlig på brygga. 

Hans T. har satt på plass en spile som manglet på en benk, 

Vi har fått en henvendelse fra eieren av ankeret som er plassert på plenen ved båthavna, om 

velforeningen kan påta seg vedlikehold rundt og under ankeret- det kan vi ikke påta oss- Elisabeth 

informerer eieren av ankeret om dette. 

Det er et ønske om å montere rekkverk på begge sider av trappa. Alf kontakter Pettersen i 

kommunen om muligheter for bistand til dette. 

 

 



Sak 141/2020 Kommunikasjon i styret. Innledning V/Elisabeth  

I den senere tid har styret opplevd at eposter som er ment for interne opplysninger for styret og 

kommunikasjon med styret, så har disse epostene blitt sent til andre enn styremedlemmene. 

Rent prinsipielt, så skal slike eposter holdes innenfor de som har mottatt eposten. 

Når det sendes en personlig epost som gjelder styresaker, så skal den ikke sendes videre eller 

besvares til personer utenfor styret. 

 

Sak 142/2020 Nabogrense Sollie/Strandparken Velforening  

Elisabeth hadde laget et meget oppklarende oppsett på denne sakens gang, både når det gjelder 

styrets oppgaver og mandat med referanser til våre vedtekter, situasjonsbeskrivelse, momenter for 

styrebehandlingen og innstilling til vedtak i saken. 

Oppsettes er lagt som vedlegg til dette referatet. 

Familien Sollie har levert en søknad til styret, men styret har ikke anledning til, ifølge våre vedtekter, 

å gi tillatelser til anlegg på foreningens eiendom. 

Styret stemte over forslaget, som innebar at saken vedrørende nabogrense oversendes Horten 

kommune V/Plan – og reguleringsetaten. 

Avstemmingsresultatet ble at 4 stemte for, 1 stemte mot og 1 stemte blankt. 

Elisabeth sender svar til Sollies. 

Styret presiserte at dersom lignende saker vedrørende nabogrenser til Velforeningen skulle dukke 

opp, skal den beboer som melder saken, melde saken direkte selv til kommunen, da slike saker for 

ettertiden ikke vil bli behandlet av styret. 

 

Eventuelt 

- Jan M. presenterte tilbudet på nytt infoskilt til Strandparken, og styret vedtok å bestille 

dette. 

- Den skjeve stolpen med parkering forbudtskiltet ved innkjøringen til havna, rettes opp av 

Terje B. 

- Velforeningen søker om støtte til påfyll av sand på badeplassen. Alf tar dette opp med Park 

og idrettssjef Pettersen, sammen med behovet for 2 rekkverk i badetrappa. 

 

Møtet ble avsluttet kl.21.05 

Alf Bruun, sekretær 


