
 

 
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  16.12. 2020 
 

Til stede: Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Thore Foss, Turid Nærde, 
Gro Jørgensen 

 
Forfall: Terje Barstad, Bent Gramdal, Nina Kongsfjell, Marit Pettersvold, Jonny Meyer. 

 
1. Godkjenning av agenda: OK. 
2. Godkjenning av referat fra 19.10.2020: OK 
3. Saker til behandling: OK. 
 
Sak 31/2020-2021: HMS. Anvisningsskilt til gjesteparkeringsplassen er observert i 
grøftekanten. Noen av utelyspærene er slukket. Gro J tar en runde og noterer hvilke pærer 
som er slukket. Dette meldes til kommunen. 
 
Sak 32/2020-2021:  Økonomi. Resultatet for 2020 vil vise et positivt avvik mot budsjett på  
ca kr 30.000,- (eks avsetning til støygruppa.) Årsaken er lite kostnader på gressklipping, 
snømåking og generelt vedlikehold. 
 
Sak 33/2020-2021: Strandparken-nytt. Det ble bestemt å lage Strandparken-nytt med en 
kort informasjon samt for å ønske god jul til alle. Gro J ordner dette og Elisabeth og Turid 
distribuerer. 
 
Sak 34/2020-2021: Utskiftning av vannmåler: Thore Foss har lest av vannmåleren og sendt 
info til kommunen. Da vannmåleren nå er 8 år gammel, ble montert i 2012, må den enten 
skiftes ut eller kontrolleres. Vi mente det var greit å skifte den ut. Thore undersøker hvem 
som kan utføre det. 
 
Sak 35/2020-2021: Vann i gata foran 2 hus. Styret ble orientert om at en beboer har sendt 
et skriv til kommunen ang mye vann i gata foran innkjørselen til 2 hus. 
 
Sak 36/2020-2021: Observasjon av rotte. Styret har fått en SMS fra en beboer ang 
observasjon av en rotte. Vi tar det til etterretning.  
 
Sak 37/2020-2021: Bruksendring av Sjøbua. Arkitekt Dag Ose har 20.10.2020 sendt et nytt 
brev til kommunen ang bruksendring av Sjøbua. Vi avventer svar ila januar neste år. 
 
Sak 38/2020-2021: Sjøbua. Sjøbua blir fortsatt kun benyttet til møter. 
 



 
Eventuelt: Årsmøtet vil bli avholdt 11. mars 2021. Innkalling vil bli sendt ut 4 uker i forveien 
 
Planlagte møtedager neste år: 18. jan., 1. feb., 1. mars. Alle dager kl. 1900. 
 
Det er flere i styret som er på valg. Elisabeth tar kontakt med valgkomiteen. 
 
 
 
Gro Jørgensen 
sekretær. 
 
 
 
 

 


