
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  07.02.2022

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Elisabeth Tangen, Heidi Ruud-Johansen,
Thore Foss, Nina Kongsfjell, Per Gran Werner, Gro Jørgensen

Forfall: Jonny Meyer, Bent Gramdal, Terje Barstad

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 10.01.2022 godkjent.

Sak 07/2022: Økonomi: Det er ca kr 210.000,- på konto.

Sak 08/2022:HMS: Ingen saker.

Sak 09/2022. Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 10/2022: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 11/2022: Bruksendring av Sjøbua: Vi har endelig fått godkjent ferdigattest fra Horten
kommune om utleie av Sjøbua. Det er vi kjempeglade for etter lang behandlingstid. Veldig
bra jobbet av Elisabeth og arkitekt Dag Ose!

Sak 12/2022: Vedtektene: Vi gjennomgikk vedtektene for Strandparken velforening og
gjorde noen endringer. Reidar vil ta kontakt med Terje og avtale et møte om ordlyden ifm
kontingent for båtplasseiere. Noe uklart. Heidi og Gro vil også delta på møtet.
Vi vil også innkalle lederne av Sameiene til et fellesmøte etter årsmøte.

Sak 13/2022: Vellenes landsforenings landskonferanse: Ingen av oss var interessert i å delta
på landskonferansen.



Sak 14/2022: Eventuelt.

● Elisabeth foreslo å undersøke med kommunen om vi kan få nye søppelkasser til
stranda. Hun opplever at de vi har velter fort og lokket blåser opp når vinden er sterk.
Gjerne slike søppelkasser som de har på kyststien ved KJV. Per vil ta kontakt med
kommunen. Vil også spørre om det er mulig å få stativ med hundeposer.

● Per vil også ta en runde i området og sjekke hvilke lyspærer som ikke lyser samt gi
beskjed til kommunen om det.

● Medlem av valgkomiteen, Magnor Hofsøy, informerte om valgkomieteens arbeid til
nytt styre.

● Gro ønsker innspill til årsmelding for 2021. Årsmeldingen må være klar til neste møte.
Hun sender ut en mail til styret med oppfordring om innspill.

● Neste møte vil kun være forberedelse til årsmøte.

NESTE MØTE: MANDAG 28. FEBRUAR 2022 KL 1800. OBS TIDEN.

Gro Jørgensen
sekretær


