Referat fra styremøte i Strandparken Velforening 25.01. 2021
Til stede:

Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Thore Foss, Gro Jørgensen

Forfall:

Turid Nærde, Terje Barstad, Bent Gramdal, Nina Kongsfjell, Marit Pettersvold,
Jonny Meyer.

Pga corona situasjonen var vi kun 4 medlemmer på møtet.
1.
2.
3.

Godkjenning av agenda: OK.
Godkjenning av referat fra 16.12.2020: OK
Saker til behandling: OK.

Sak 39/2021-2022: HMS. Det er blitt meldt fra til kommunen om parkeringsskilt i grøfta og
om noen gatelys pærer som er slukket. Skiltet er blitt satt opp igjen av kommunen, men det
er nå observert falt ned igjen. Antagelig pga stormen for noen dager siden. Gro J. tar påny
kontakt med kommunen. Gatelysene som ble meldt slukket er nå ok.
Sak 40/2021-2022: Økonomi. Gro F meldte om positivt avvik iht budsjett på kr 104 000. Det
skyldes avsetning til støy og støvgruppa samt et mindre forbruk til vedlikehold.
Gro har levert årsregnskapet til revisor.
Sak 41/2021-2022: Sjøbua. Thore informerte om utemøblene som sto veldig utsatt for vind
og vær på verandaen. Han lurte på om det kanskje var plass til dem i containeren.
Styret i Sjøbua vil endre på noen punkter i Husreglene.
Han følger opp vannmåleren og vil ta kontakt med rørlegger Gregersen, som vurderer om
utskiftning er nødvendig.
Det er fortsatt ikke kommet svar fra kommunen om bruksendring. Elisabeth vil ta kontakt
med kommunen om saken.
Sak 42/2021-2022: Båtforeningen. Terje ikke tilstede
Sak 43/2021-2022: Støv/støygruppa. Bent ikke tilstede.
Sak 44/2021-2022: Valgkomiteen. Det er styrets oppgave å finne 2 nye kandidater.
Vi i styret skal spørre to stykker hver. (Kandidatene er nå på plass. )

Sak 45/2021-2022: Årsmøtet 11. mars. Innkalling til årsmøtet må være klart til 10. februar
for distribuering til beboerne.
Terje vil lage et skriv om båtforeningen som skal inn i årsberetningen og Elisabeth vil be Bent
om å gjøre det samme om støy og støvgruppa.
Gro J forfatter årsberetningen etter innspill fra medlemmene i styret.
Elisabeth vil spørre Øystein Holt om han kan lede årsmøtet slik han har gjort flere ganger
tidligere på en glimrende måte.
Elisabeth vil også ta kontakt med Thon hotell om leie av møterom.
Eventuelt: Det er observert at noen sameier har plastavfallsposen hengende ute. Dette er
svært uheldig pga lukt og rotteplage. Plastavfallsposen bør ikke henges ut før tidligst kvelden
før søppelhenting. Sameielederne tar ansvar for å rydde opp i dette.
Velforeningen har fått nabovarsel om innglassing av veranda i Strandparken 40. Styret har
ingen innvending til dette.
Neste møte: 01.02.2021

Gro Jørgensen
sekretær.

