
 

 
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  19.10. 2020 
 

Til stede: Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Jonny Meyer, Thore Foss, Terje Barstad,  
Nina Kongsfjell, Gro Jørgensen 

 
Forfall: Marit Pettersvold, Turid Nærde 
Fraværende: Bent Gramdal. 
 
 
1. Godkjenning av agenda: OK. 
2. Godkjenning av referat fra 21.09.2020: OK 
3. Saker til behandling: OK. 
 
Sak 22/2020-2021: Oppdatert liste over nytt styre. Gro J. lager en oppdatert liste over det 
nye styret som vil bli sendt til  styret i Velforeningen og sameielederne. 
 
Sak 23/2020-2021: HMS.  Det er fortsatt noen som kjører for fort i Strandparken, men det er 
vanskelig for oss å gjøre noe med. 
 
Sak 24/2020-2021: Økonomi. Alle har betalt medlemskontingenten.  
Gro F vil lage en fordelingsnøkkel  for strøm mellom Båtforeningen og Sjøbua, basert på de 
siste årenes forbruk.  Den skal godkjennes av leder i Båtforeningen og leder i Sjøbua før 
iverksettelse. 
 
Sak 25/2020-2021: Båtforeningen. Det er montert nye kjettinger og lodd på brygge A og B. 
Det har vært dykkere nede og sjekket brygge C. Alt ok. Det er fjernet mye kjetting fra 
havbunnen. Arbeidet er fortsatt ikke helt ferdig, men det blir veldig bra. 
 
Sak 26/2020-2021: Støv/støygruppa. Bent var ikke tilstede. Derfor ingen informasjon. 
 
Sak 27/2020-2021: Sjøbua - nytt styre. Sjøbua har hatt møte med gammelt og nytt styre for 
erfaringsoverføring. Gro J lager en oversikt over det nye styret som distribueres til styret i 
Velforeningen og sameielederne.  
 
Sak 28/2020-2021: Status søknad om bruksendring av Sjøbua og hva vi gjør videre. 
Vi har mottatt svar fra kommunen ang bruksendring som ble avvist men ikke avslått. 
Avvisningen kan ankes innen tre uker. Arkitekt Ose vil formulere en anke som advokat 
Hjetland vil godkjenne før den sendes til kommunen. Dette vil bli gjort innen fristen. 
  



Sak 29/2020-2021: Bistand fra advokat Hjetland. Vi har hatt god bistand fra Hjetland og vil 
fortsatt få det. Ref ovenstående sak. 
 
Sak 30/2020-2021  Julemøte m/sosialt samvær. Møtet ble bestemt flyttet til 16. desember 
med møtetidspunkt kl 1800. Sosialt samvær etter møte med litt mat som den enkelte 
betaler selv. Ønsket drikke medbringes. Nina tar jobben med å sjekke pris og bestille mat. I 
skrivende stund har hun allerede gjort det og prisen på en kald juletallerken blir kr 180,- 
OBS: De som ikke kan delta på julemøte må gi beskjed til Nina innen utgangen av oktober. 

 
Eventuelt:  
Thore spurte om rengjøring av Sjøbua hver 14 dag kunne videreføres. Dette ble besluttet og 
godtgjøringen ble hevet til kr 300,- pr gang.  
Jonny spurte om Velforeningen har konto hos byggefirma, noe vi ikke har.  Jonny vurderer 
selv om det bør etableres konto eller eventuelt  få faktura. Vi har kun konto hos Elkjøp. 
Gro F. meddelte at hun har meldt inn nytt styre i Brønnøysundregisteret.  
 
 
 
Gro Jørgensen 
sekretær 
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