
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening 07.06.2021

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Elisabeth Tangen, Heidi Ruud Johansen, Thore Foss,
Jonny Meyer, Per Gran Werner, Terje Barstad, Gro Jørgensen

Fraværende: Nina Kongsfjell, Bent Gramdal

Første møte med det nye styret.

Sak 60/2021: Konstituering av nytt styre.
Alle styremedlemmene i styret presenterte seg.
Meldingen til Brønnøysundregisteret er ikke i orden. Reidar logger på og sjekker hva som
eventuelt mangler.

Sak 61/2021: Orientering om pågående saker:
Elisabeth informerte: Sak fra Erik Sevaldsen sendt til årsmøtet ang. vanndam i gata foran
innkjøringen til Strandparken 110 og 112. Sevaldsen ønsket at Velforeningen purrer opp
kommunen da han sendte varsel om dette til kommunen 4.nov. 2020. Sevaldsen har nylig
hatt kontakt med Elisabeth for å informere om at kommunen nå har tatt kontakt.  Reidar vil
likevel undersøke med kommunen hvordan saken nå ligger an. Dette har drøyd altfor lenge
fra kommunens side.

Ny søknad om bruksendring for Sjøbua er sendt fra Dag Ose til kommunen. Alle har skrevet
under. Søknaden er blitt gjennomgått av advokat. Elisabeth vil følge opp saken.

Rekkverk på trappa ned til stranda ble montert på fredag.

Sak 62/2021: Styrearbeidet og eventuelle nye hjelpemidler.
Velforeningen er medlem i Vellenes fellesorganisasjon.
Formannen fikk informasjon om Båtforeningen og Sjøbua og relasjonen til Velforeningen.

Vi kan ikke forvente eller forlange at beboerne følger med på info lagt ut på Strandparken.no.
Vi vil oppfordre sameielederne til at de informerer sine beboere om viktige saker, gjerne
muntlig, dersom de ikke har mulighet til å gå inn elektronisk. Det bør lages forslag til et tillegg
til instruks til sameielederne.
Innkallingen til årsmøte skal bestandig leveres i postkassene.



Reidar skal se på et styringsverktøy, Styreweb. Kan dette verktøyet være interessant?
Reidar vil også ta kontakt med Bent ang hans oppgave for Velforeningen.
Gro sender ut det nye styrets sammensetning til sameielederne.
Velkomstbrevet, som alle nye beboere skal motta, bør endres litt. Tidligere fikk nye beboere
velkomstbrevet i sin postkasse, men da vi ikke greier å følge opp når det kommer nye
beboere vil vi legge det ut på nettet. Dette vil det bli  opplyst om i “Strandparken Nytt” som
vi håper kan bli sendt ut i slutten av juni.

Sak 63/2021: Eventuelt.
● Kloakklukten, som har vært svært sjenerende den siste tiden, kommer fra

Steinsnesbukta.
● Reidar vil endre datooppsettet på innkalling til møter slik at det blir dd mm yy. Da kan

det ikke misforstås.
● Sjøbua vil trolig heller ikke i år ha vaffelsalg på søndager pga stor usikkerhet med

coronasituasjonen.
● Det vil heller ikke i år bli noe St.Hans bål på stranda.
● Båtforeningen og Velforeningen har en felles container som er for liten. Det ble

vurdert om den skal byttes ut med en større, gjerne 20 fot i stål. Terje spør om
Båtforeningen vil spleise med Velforeningen.

● Økonomi: Heidi informerte om en saldo på ca kr 125 000.

Gro ønsker innspill til Strandparken Nytt fra alle så snart som mulig.

Neste møte: Mandag 9. august kl 1800.

Gro Jørgensen
sekretær.


