
 
 
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 10.august 2020 
 
Til stede; Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Jan Mikkelsen, Bent Gramdal, Jan Føske, Turid 
Nærde, Terje Barstad, Bjørn Jørgensen og Alf Bruun. 
 
Forfall; Marit Pettersvold 
 
 
Agenda; 
 
Godkjenning av agenda – agendaen ble godkjent 
Referat fra styremøte den 13/7 ble godkjent 
 
Saksliste; 
 
Sak 143/2020 E-post fra Strandparken finale angående robotklipper 
 
Strandparken finale har sendt styret et forslag at det kjøpes inn og monteres en robotklipper 
for klipping av plen i fellesområdet ved Strandparken finale. 
 
Det foreligger i dag en klippeliste som er satt opp av Gro Jørgensen og etter det styret vet så 
fungerer denne bra. 
Så lenge dette fungerer benyttes dagens løsning, men styret ønsker å ta dette opp ved en 
senere anledning, eller at styret i Strandparken finale melder dette inn som en sak til 
årsmøtet i 2021. 
E-posten fra Strandparken finale er lagret i referatarkivet sammen med dette referatet. 
 
 
Sak 144/2020 Status nabogrense beboerfamilie/Strandparken velforening 
 
Saken er levert den 3/8 til Horten kommune, og saken er nå ute av styrets videre 
saksbehandling. 
 
 
Sak 145/2020 Møte med Marte Lerdal i Horten kommune ang. overvannsledningen, den 
17/8 
 
Bjørn J. og Jan F. stiller på dette møtet for velforeningen. 
 



 
 
 
Sak 146/2020 Planlegging av årsmøtet på Thon Hotell den 10/9 
 
Årsmøtet avholdes på Thon Hotel den 10/9 kl.19.00 i fjordsalen. 
Det er plass til maksimalt 80 deltakere og begrenset til 1 deltaker pr. familie. 
Øystein Holt er forespurt og sagt ja til å være møteleder, og innkallingen som lages av Alf 
leveres ut i postkassene senest onsdag den 12/8.Turid, Bjørn og Elisabeth leverer ut 
innkallingen. 
Alf ber Bent om å legge ut innkallingen på vår nesttside. 
Det blir ingen servering denne gang grunnet corona. 
Alf sjekker med valgkomiteen at deres innstilling er klar, og lager oppsett for fremvisning på 
storskjerm på hotellet, og skriver ut noen ekstra eksemplarer av årsberetning, regnskap med 
revisorerklæring, budsjett og valgkomiteens forslag. 
Alf kontakter hotellet på forhånd for å kvalitetssikre fremvisningen på storskjerm fra pc. 
 
 
Sak 147/2020 HMS 
 
2 trinn på badetrappa mot syd er gått i oppløsning – Bjørn J.er på saken 
 
 
Sak 148/2020 Økonomi V/Gro 
 
Gro hadde skrevet ut og leverte eksemplarer til alle angående regnskapet pr.10/8 i forhold til 
budsjettet og forklarte de enkelte poster og som vanlig har hun god kontroll på dette. 
 
 
Sak 149/2020 Status bruksendring Sjøbua og møtevirksomhet i Sjøbua 
 
Søknaden om bruksendring er levert kommunen den 7/7, og vi avvente svar fra kommunen 
på søknaden. 
Når det gjelder møtevirksomhet i Sjøbua, så tillates det kun interne møter, og den som er 
møteleder er ansvarlig for å ha en oversikt over fremmøtte og ansvarlig for rengjøring av alle 
flater. 
 
 
Sak 150/2020 Båtforeningen V/Terje 
 
Det har i sommer vært en del arbeid i havna med båter som ikke har tilhørighet her. Dette er 
nå løst. 
I forbindelse med planlegging av høstens arbeid i havna med skifte av moringer, kjettinger 
og sjakler, har foreningen engasjert dykker på nytt for å detaljsikre hva som må gjøres. 
Da det står enda verre til under vann enn før antatt, sender foreningen nå et skriv til alle 
plasseiere med beskrivelse over hva som gjøres for å oppjustere havna, og kostnaden for 
dette, og ber om hjemmel fra båtplasseierne for dette. (negativ aksept) 
Bytte av 4 strøm/lyssøyler på bryggene er nå ferdigstilt. 



 
 
 
Sak 151/2020 Støy/støvgruppa 
 
Bent og Geir har hatt et møte med kommunen og har i ettertid sendt en epost til kommunen 
(se nettsiden; bent.gramdal.no) med klage på kommunestyret i Hortens endelige vedtak av 
24/6-20, områdereguleringen av Horten havn.  
Her er link til nettsiden med kortfattet oversikt over klage ; 
http://bent.gramdal.no/files/2020.07.09-Oversikt-
Klage%20p%C3%A5%20kommunestyrets%20endelige%20vedtak.pdf 
Det som har størst direkte betydning for beboerne i Strandparken som; forlengelse av 
miljøtunnelen, oppstillingsplassen for fergene og behovet for parkering og 
båtoppstillingsplass for beboerne i Strandparken er tatt med i klagen. 
Klagen er også sendt til fylkesmannen. 
 
Eventuelt 
 
Nytt velkomstskilt ved innkjøringen til Strandparken bestilles av Jan F. fra leverandør, etter 
godt forarbeid av Jan M. 
Skiltet settes opp på dugnaden til våren og Bent kan skaffe utstyr for å grave plass til å feste 
markstøttene. 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl.20.45 
 
Alf Bruun, sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


