
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  30.05.2022

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

Forfall: Terje Barstad.

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 25.04.2022 godkjent.

Sak 37/2022: Økonomi: Det er ca kr 177.000,- på konto. Velforeningens kontingent er nå
sendt ut. Leder må ta kontakt med banken for å få tilgang til  vipps som skal benyttes ifm salg
av vafler og kaffe i Sjøbua.
Vi kan søke Vellenes fellesorganisasjon om tilskudd. (Momsrefusjon.)
Den nye styresammensetningen må oppdateres i enhetsregisteret. Reidar sørger for dette.

Sak 38/2022:HMS: I fjor opplevde noen kloakklukt i området som kom fra Steinsnesbukta.
Styret i Steinsnesbukta sendt saken til kommunen. Denne saken er ikke avsluttet. Dersom
noen opplever problemer med lukt så ta kontakt med vårt styre.

Sak 39/2022. Støv/Støygruppa: Det vil nå bli en del boring ifm forlengelse av støyskjermen.

Sak 40/2022: Båtforeningen: Bent er blitt bedt om å oppdatere siden til båtforeningen i
“strandparken.no”

Sak 41/2022: Innspill til Strandparken nytt. Gro har gjort klart et råutkast til Strandparken
nytt. Vil gjøre noen endringer før det sendes Reidar for layout og kopiering.

Sak 42/2022: Sykkelstativ og skilt. Per informerte om at et sykkelstativ med plass til 5 sykler
vil koste ca kr 5 000,- Det var enighet om å plassere stativet på plenen på høyre side av
badetrappa i stedet for ved pumpehuset som først ble foreslått. Vi mente at det var mer
synlig på stranda og således vil bli tatt mer i bruk.



Infoskilt med kart over området vil komme på drøye kr 6 000. Det skal monteres på veggen
på Sjøbua. Det var enighet om å bestille både sykkelstativ og infoskilt. Bent vil sende en
oppdatering over området til Per.

Sak 43/2022: Badetrapp. Ny og fin badetrapp er på plass. Montert av Reidar. Stor takk til de
som var behjelpelig med å produsere den til en rimelig penge. Den gamle trappa skal også
etterhvert få nye trinn.

Sak 44/2022: Vedlikehold av Sjøbua. Vi har mottatt tilbud fra Engers malerfirma om vasking
av tak og vegger samt to strøk maling. Taksteinen vil også bli impregnert. Totalt kr 61 850,-
Styret var enige om at tilbudet godkjennes. Kjell Gunnar informerer Enger om godkjenning
fra styret.

Sak 45/2022: Planlegging St.Hans feiring. Før vi begynner planleggingen vil Kjell Gunnar
ringe brannvesenet for å høre om vi har lov til å ha St.Hans bål.

Sak 46/2022: Endring av vedtektene. Denne posten må utsettes til neste møte. Muligens
første møte etter sommeren.

Sak 47/2022: Eventuelt: Vi ble enige om å invitere sameielederne til fellesmøte torsdag
16.juni kl. 1900. Reidar lager innkalling som Gro sender ut så snart som mulig.

NESTE MØTE: TORSDAG 16. JUNI 2022 KL I800.  SAMEIERMØTE KL. 1900.

Gro Jørgensen
sekretær


