
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening 10.05. 2021

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

Forfall: Marit Pettersvold, Turid Nærde

Fraværende: Bent Gramdal, Terje Barstad

1. Godkjenning av agenda. OK
2 Godkjenning av referat fra 15.04.2021. OK
3. Saker til behandling. OK

Sak 57/2021-2122: E Post fra beboer i Badebukta sameie ang  gressklipping og sykkelbod
på nærlekeplass.
Beboerne i Badebukta sameie ønsker ikke å ha oppgaven med å klippe gresset på
nærlekeplassen hvert år. Det ble da bestemt at arbeidet kan deles mellom sameiene B4 og
Badebukta. I år er det B4 som vil klippe.
Når det gjelder spørsmålet om å sette opp sykkelstativ ved garasjeveggen, og hvor den lille
lekeplassen blir berørt, svarer Elisabeth at området er felles så det må det søkes kommunen
om tillatelse til.

Sak 58/2021-2022: Tilbud på rekkverk i trappa ned til stranda. Det er blitt tegnet et enkelt
rekkverk i stål. Fått tilbud om pris på kr 10 000,- uten montering. Det er flere i Strandparken
som er villig til å montere. Jonny og Bent vil sende søknad til kommunen om støtte til dette.
Uansett støtte var styret enstemmig i å montere rekkverk.

Sak 59/2021-2022: Teams møte med Dag Ose og plan og bygg i Horten kommune ang
Sjøbua. Tilstede på møte var Elisabeth og Hans Tangen, Dag Ose, Lasse Henriksen og Joakim
Nash. Da Sjøbua opprinnelig var tenkt både som vaktbod for båtforeningen og redskapsbod
for velforeningen må det søkes om to dispensasjoner. Det er tidligere sendt nabovarsel til alle
naboene i området. Ifm ny dispensasjonssøknad skal det kun sendes nabovarsel til de to som
protesterte. Dag Ose vil forfatte nye søknader. Styret bes komme med innspill til fordeler for
å kunne leie ut Sjøbua. De nye søknadene må sendes i midten av juni.



Eventuelt: Da Kjell Borgen har flyttet fra Strandparken må det velges nytt medlem i
valgkomiteen. Vi forespør beboere, og dersom ingen vil stille, må dette opp på årsmøtet.

Thore meldte at Grethe Focas ønsker å gå ut av styret i Sjøbua. Thore mener at det er
tilstrekkelig med de fire som er igjen.

Det ble bestemt å utsette dugnaden til tirsdag 18. mai. Dette pga at vi valgte en “dårlig” dag
(lillelørdag), og pga dårlig værmelding. Gro J sender ut mail til alle om denne utsettelsen.

Gro J hadde hørt planer om å fjerne den lille lekestua på lekeplassen ved sameie B1. Styret
synes det er trist å fjerne ting som barn har glede av. Vi var på befaring og mente at den lille
lekestua fint kunne repareres. Dette er noe som muligens kan bli gjort på dugnaden.

Vi gikk igjennom agendaen til årsmøtet. Opprinnelig var årsmøtet berammet til 11. mars,
men pga corona restriksjoner utsatt til 20. mai. Gro J endrer datoen til 20. mai på
innkallingen, og sender endringen til Bent, som legger det ut på nettet.

Gro Jørgensen
sekretær.


