
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  01.11.2021

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

Forfall: Nina Kongsfjell, Terje Barstad

1. Innkalling godkjent.
2. Agenda godkjent.
3. Referat fra 06.09.2021 godkjent.

Sak 84/2021: Økonomi: Det står ca kr 250 000,- på konto. Det er noe utestående.

Sak 85/2021:HMS: Det er satt opp skilt “Barn leker” i Jørgen Ferjemanns Vei.
Ellers ingen saker

Sak 86/2021. Støygruppa: Ingen saker.

Sak 87/2021: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 88/2021: Sjøbua saken: Elisabeth refererte fra mottatte brev fra kommunen. Det er
fremdeles noen uklarheter, men saken er i prosess.
Det er derfor viktig å påpeke at Sjøbua fortsatt ikke er klar for utlån!
Elisabeth følger opp og jobber videre med saken.

Sak 89/2021: Vanndammer og dumper i Strandparken: Befaring med Jon Erik Hansen i
kommunen ble utført 27.oktober. Kommunen foreslo å grave opp og lage en grøft med
stikkrenne, alternativt å ta opp belegningssteinen, heve nivået og ev montere rist. Vi mente
det siste alternativet var det beste. Kommunen vil asfaltere til våren. Reidar informerer de
berørte partene.

Sak 90/2021: Demo av styreweb (sak 72/2021.) Det var enighet om å bestille Styreweb.
(Basispakke og hjemmeside.) Reidar og Bent vil redigere. Vi vil beholde det gamle systemet til
vi ser at den nye Styreweben fungerer. Ny orientering sendes oss i styret.



Sak 91/2021: Eventuelt.

● Marianne Erichsen, kasserer i Sjøbua, ønsker å opprette Vipps for salg av vafler. Det
høres ut som en god ide og Heidi undersøker pris etc.

● Jonny har vært i kontakt med Dag Silberg i båtforeningen ang plassering av krakkene.
Det har vært dugnad i båtforeningen og i den forbindelse ble det ryddet i containeren
og krakkene ble satt inn.

● Det runde bordet/krakken som står ved bålplassen har sett sine bedre dager.
Bordplaten bør byttes ut. Vi avventer til våren for å se hva som kan gjøres og om vi
kan fikse det selv.

● Kummen ved sykkelstien på hjørnet ved Strandparken 167 bør sikres. Reidar og Jonny
vil se hva som kan gjøres.

● Sykkelstien på samme sted, bør på en eller annen måte, stenges for bilkjøring.
● Elisabeth har mottatt mail fra Gjensidige forsikring med spørsmål om hvem som er

ansvarlig i Velforeningen. Hun erstatter sitt navn med Reidar Juel Mathisen.

Info: Det er gitt en oppmerksomhet til de fire involverte som har jobbet med Sjøbua saken og
som deltok på gruppestyremøte med politikerne.

NESTE MØTE: MANDAG 6. DESEMBER 2021 KL 1800.
DET VIL BLI KOMBINERT STYREMØTE OG JULEAVSLUTNING.
DE SOM EVENTUELT IKKE KOMMER MÅ MELDE FRA GRUNNET MATBESTILLING.

Gro Jørgensen
sekretær.


