
 

 
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  21.sep. 2020 
 

Til stede; Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Jonny Meyer, Thore Foss, Terje Barstad, Turid 
Nærde, Nina Kongsfjell, Gro Jørgensen 
 
Forfall: Marit Pettersvold, Bent Gramdal. 
 
 
1. Godkjenning av agenda: OK. 
2. Saker til behandling: OK. 
3. Styret konstitueres som følger: 

Leder Elisabeth Tangen, nestleder Marit Pettersvold,  
kasserer Gro Flintegård, sekretær Gro Jørgensen (ny), 
dugnadssjef Jonny Meyer (ny), leder av Sjøbua Thore Foss (ny), 
leder i Båtforeningen Terje Barstad, varamenn Turid Nærde og  
Nina Kongsfjell (ny), leder av Støv/støygruppa, Bent Gramdal. 
 

 
Sak 10/2020-2021: Møteplan for høsten  
19. okt. og 14. desember. 
 
Sak 11/2020-2021  Utvidet styremøte i høst. 
Utgår, pga corona smitten og lite behov. 
 
Sak 12/2020-2021 Strandparken-nytt i høst. 
Vi ser ikke behov for det  i høst. Tas opp til våren igjen. Oppfordrer beboerne til å gå inn på 
hjemmesidene. 
 
Sak 13/2020-2021 HMS 
Til orientering informerte en i styret at hun hadde observert noen ungdommer som satt ved 
et av de runde bordene ved stranda. Det viste seg at de røyka hasj. 
 
Sak 14/2020-2021  Økonomi. 
Alt som forventet. 
 
Sak 15/2020-2021 Oppmerksomhet til beboere som gjør en ekstra innsats. 
Det er flere i Strandparken som gjør en god innsats som ikke er forventet. Vi synes det er 
vanskelig å gi oppmerksomhet til noen da vi er redde for at ikke alle blir tilgodesett.   



Sak 16/2020-2021  Spørsmål fra badegjengen om bruk av Sjøbua.  
Dette ble nedstemt pga corona situasjonen. Bridge gruppa hadde tidligere fått tillatelse, men 
denne ble trukket da det ikke er aktuelt å gjøre forskjell.Sjøbua skal inntil videre kun 
benyttes til møte for styret og sameiene i Strandparken. 
 
Sak 17/2020-2021  Årsmøtesak 06 - innkommet forslag fra E.J. Ottne. 
Forslaget gjaldt sykkelparkering i Strandparken.  
Årsmøtet ba om at saken blir behandlet i første styremøte. 
Konklusjonen fra styremøtet ble at det ikke er ønskelig å tilrettelegge for egen 
sykkelparkering eller mere skilting i Strandparken. 
Gro Jørgensen og Turid Nærde forfatter et svar til Ottne.  

 
Sak 18/2020-2021  Sjøbua. 
Nye medlemmer i Sjøbua er Thore Foss, Grethe Focas og Marianne Erichsen. Vi trenger ett 
medlem i tillegg og Thore kontakter formann i valgkomiteen for å finne en villig person. 
Thore vil innkalle både gammelt og nytt styre for en erfaringsoverføring. 
 
Sak 19/2020-2021  Båtforeningen.  
Terje Barstad informerte om at det har vært dykkere fra Horten dykkerklubb for å sjekke 
feste av bryggene. Festene til brygge A og B var i dårlig forfatning og må repareres/skiftes. 
Brygge C er ok da festene ble skiftet for 4 år siden. Det er bestilt en lekter med mannskap. 
Gamle kjettinger som ligger på bunnen skal også fjernes. Arbeidet vil bli utført i høst. Alle 
båtene må tas opp før 1.okt.  

 
Sak 20/2020-2021  Støy/støv. 
Bent Gramdal var ikke tilstede. Elisabeth informerte om at det var sendt klagebrev til 
kommunen pga at kommunen vil beslaglegge vår oppstillingsplass/parkeringsplass. 

 
Sak 21/2020-2021 Brønnøysundregisteret.  
Gro F. vil informere Brønnøysundregisteret om det nye styret.  
 
Eventuelt:  
Elisabeth har delt ut velkomstskriv til nye beboere. Det mangler kaffe og engangskopper i 
Sjøbua. Thore Foss kjøper inn. 
 
 
 
Gro Jørgensen 
sekretær 
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