
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  25.04.2022

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Per Gran Werner, Heidi Ruud-Johansen,
Thore Foss, Kjell Gunnar Mossing, Magnor Hofsøy, Terje Barstad, Bent
Gramdal, Gro Jørgensen

Forfall: Elisabeth Tangen.

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 14.03.2022 godkjent.

Sak 28/2022: Økonomi: Det er ca kr 192.000,- på konto. Velforeningens kontingent er ikke
sendt ut. Vi har ennå ikke fått tilbakebetalt fra kommunen ifm vannforbruk.
(Se sak 27/2022: Eventuelt.)

Sak 29/2022:HMS: Nye søppelkasser er utplassert. Den ene er flyttet nærmere badebrygga,
der hvor den gamle sto.

Sak 30/2022. Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 31/2022: Båtforeningen: Årsmøtet er avholdt. Dugnad er bestemt 28.april. Vannet er
satt på. Det skal monteres flere lys og lamper rundt svingen. Montert ny vannpost.

Sak 32/2022: Konstituering av nytt styre: Reidar ønsket velkommen til de to nye i styret.
Dugnadsleder Kjell Gunnar Mossing og varamedlem Magnor Hofsøy.

Sak 33/2022: Innspill til “Strandparken Nytt.” Gro ønsket innspill fra den enkelte til avisa
som er tenkt sendt ut i juni. Gro tenker at avisa bør være klar før neste møte.

Sak 34/2022: Planlegging dugnad. Dugnad er planlagt til onsdag 11. mai kl. 1800. Gro, med
hjelp av Kjell Gunnar, lager innkalling som blir sendt ut 4.mai.



Sak 35/2022: Forberede endring av vedtektene: Det er behov for å endre vedtektene da det
i de  gamle vedtektene inneholder saker som er utført, foreldet etc. Endringene må skje i
samarbeid med båtforeningen. De foreslåtte endringene bør være klare i god tid før neste
årsmøte. Reidar vil innkalle Terje og Dag fra båtforeningen samt sekretær Gro.

Sak 36/2022: Eventuelt. Magnor kommenterte det dårlige frammøte på årsmøtet. Det er
betenkelig at så få er interessert i å delta. Hva kan gjøres for å fremme interessen for
beboerne til å delta? Vi må skape mer blest rundt arrangementet og vi bør sende ut en
påminnelse noen dager i forveien. En idedugnad ble foreslått.

Reidar konkluderte med at Styreweb ikke er egnet for oss og han har sagt opp
abonnementet. Bent jobber med et nytt verktøy som er enkelt å bruke og som vi tror vil egne
seg bra.

Terje kommenterte at innkjøringen til Strandparken bør forskjønnes. Det bør monteres et
mye større skilt som viser at en nå er kommet til Strandparken. Han kommenterte også at
taket på Sjøbua er stygt og bør gjøres noe med. Det ble også vurdert å lage et infoskilt m/kart
over området som kunne monteres på parkeringsplassen.

Per tok på seg jobben med å undersøke både om skilt med velkommen til Strandparken, og
om infoskilt.

Det ble bestemt at både taket og veggene på Sjøbua bør spyles og males. Kjell Gunnar
undersøker pris på dette arbeidet.

St.Hans feiringen ble diskutert. Temaet tas opp på neste møte.

Sykkelstativ kjøpes. Forskjellige alternativer ble vurdert. Stativet er tenkt satt opp ved
pumpehuset, nordveggen.

NESTE MØTE: MANDAG 30 MAI  2022 KL 1900.

Gro Jørgensen
sekretær


