
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  14.03.2022

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Elisabeth Tangen,
Heidi Ruud-Johansen, Jonny Meyer, Thore Foss, Nina Kongsfjell, Terje Barstad,
Gro Jørgensen

Forfall: Per Gran Werner, Bent Gramdal,

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 28.02.2022 godkjent.

Sak 22/2022: Økonomi: Det er ca kr 206.000,- på konto.

Sak 23/2022:HMS: Ingen saker.

Sak 24/2022. Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 25/2022: Båtforeningen: Årsmøtet er planlagt 20.04.2022. Forøvrig ingen saker.

Sak 26/2022: Planlegging årsmøte.

Innkomne saker:
Sak 1: Styret har mottatt et skriv fra Jan Mathisen ang. fjernvarme i Strandparken og den
avtalen som i sin tid ble inngått med Skagerak varme.  Jan har med jevne mellomrom hatt
kontakt med Skagerak energi og Skagerak varme og forespurt om de fortsatt ivaretar sin del
av forpliktelsen ift en pris på 95% av en referansepris. Skagerak energi bekreftet nylig at
husstandene i Strandparken ikke lenger har 95% av flytende strømpris.
Styret var enige om at vi  bør gjøre nærmere undersøkelser om hvorvidt Strandparken kan ha
betalt for mye til Skagerak energi og Skagerak varme.  Reidar vil ta kontakt med Jan med
ønske om at han kan lede behandlingen av denne saken på årsmøtet.

Sak 2: Styret har mottatt forslag til årsmøtet fra Jan Focas på vegne av Sameiet 124-130.
Sameiet foreslår å benytte de oppsparte midlene på følgende tiltak:

● Sykkelstativ på stranden
● Skjerming på stranden for lettere å skifte til/fra badedrakt



● Høyde på og omfang av trær og busker
● Flytende badstue.

Styret har følgende kommentarer: Vi var enige om at Velforeningens oppsparte midler på ca
kr 200 000 var en grei “buffer”. Det ble nevnt at badebrygga, badetrappene og Sjøbua
muligens snart kunne trenge en oppgradering, noe som vil medføre store utgifter.
Styret hadde følgende kommentarer til de foreslåtte  tiltakene:

Sykkelstativ: Det kan vurderes, men vi er usikre på hvor det bør plasseres. Det ble antydet
ved pumpehuset.

Skjerming: Den saken er tidligere blitt tatt opp, men avvist blant annet pga. tap av utsikt.

Høyde på trær: Styret kan ikke  gjøre annet enn å henstille til den enkelte beboer om å holde
trær og busker til en høyde som ikke vil være til ulempe eller sjenanse for naboer.

Flytende badstue: Det er for risikabelt pga vind. Styret er negative til flytende badstue.

Sak 3: Styret har mottatt et brev fra Birger Haslien som ønsker at gaten mellom Strandparken
99 og 109 bør utbedres. Det er sprekker og større hull i asfalten. Reidar vil varsle kommunen
og Gro vil besvare brevet fra Haslien. Vi anser ikke at dette er en sak som bør tas opp på
årsmøtet.

Øystein Holt har sagt seg villig til også i år å lede årsmøtet, noe vi er godt fornøyde med.

Sak 27/2022: Eventuelt.

Reidar informerte om avlesning av vannmåleren. Som nevnt i forrige referat var det helt
usannsynlig at Sjøbua kunne ha benyttet så mye vann. Det viser seg at avlesningen er gjort
uten å ta hensyn til et komma. Gjør oppmerksom på at vannmåleren samt instruks fra
kommunen om hvordan avlesningen skulle utføres, var vanskelig å forstå. Velforeningen har
betalt for mye så vi vil få penger igjen fra kommunen.

På neste møtet skal vi bestemme dato for behandling av vedtektene, slik at vårt forslag til nye
vedtekter kan være klare i god tid før årsmøtet i 2023. Båtforeningen og Velforeningen vil
samarbeide.

NESTE MØTE  MED NYTT STYRE: MANDAG 25. APRIL  2022 KL 1900.

Gro Jørgensen
sekretær


