Referat fra utvidet styremøte i Strandparken Velforening 16.06.2022
Til stede:

Reidar Juel Mathisen, Per Gran Werner, Heidi Ruud-Johansen,
Thore Foss, Elisabeth Tangen, Gro Jørgensen.

Fra sameiene: Ellen Smith, B11, Hans Tangen B5, Eva Kjærran B4, Are Sollie B6, Tor Lind B7/8,
Magne Nilsen B1, Per Gran Werner B10, Tor Rød-Larsen, Sjøbodene.
Leder Reidar J. Mathisen ønsket velkommen til idè dugnad for å øke beboernes
engasjement i vårt lille bofellesskap.
Det ble servert kaffe og wienerbrød.
Hans: Sameielederne må videreformidle styrereferatene samt ta opp i sameiemøtene
punkter som det kan være uenighet om.
Ellen: Skal de som leier får referat? Møtet besluttet ja.
Heidi: Styrelederne bør stille på årsmøtene eller eventuelt få en stedfortreder.
Magne: “Strandparken nytt” er et bra organ for informasjon om hva som skjer. Positivt at
avisen leveres i postkassen.
Gro: Ønsker tilbakemelding fra sameielederne når det flytter inn nye beboere slik at
velkomstbrevet kan leveres.
Are: Vaflene er for dyre. Hva er formålet? Møteplass eller tjene penger?
Det ble stor diskusjon om vaffelprisen. Noen mente den var ok og på lik linje med andre
utsalgssteder. Thore mente at den lille inntekten av vaffelsalget kommer Sjøbua til gode. Det
er stadig behov for oppgradering av utstyr og inventar. Andre mente at prisen kunne
reduseres da det sosiale aspektet med salget var det viktigste. Det kom forslag om å redusere
til kr 20,- og kaffe kr 10,-. Det kom forslag om kvantumsrabatt samt gratis påfyll av kaffe.
Styret vil behandle forslagene på neste møte, så foreløpig er prisen uendret.

Are: Det er mørkt på kyststien og han kom med forslag om å montere led lamper langs stien.
De må være diskrèt og lyse kun nedover. Kanskje en kan samarbeid om dette med
Steinsnesbukta velforening. Han mente også at det var et HMS tiltak å få lys i den mørke
årstiden.
Lampene bør monteres på stien slik at gressklipping ikke blir berørt. Saken bør også tas opp
med kommunen. Konklusjonen var at vi synes dette ville bli fint.
St.Hans: Alle synes at bål på St.Hans er viktig. Det blir en samlingsplass for beboerne. På
møtet ble materialer til bålet bestilt og i skrivende stund er bålet på plass. Det var ønskelig å
ikke ha det for stort.
Til neste år bør det settes ned en komitè for å arrangere St.Hans. Komiteèn bør være
uavhengig av styret. Per mente nestlederne i sameiene kunne arrangere. Kanskje grilling
kunne være et sosialt samlingspunkt.
Are: Jeg synes at Strandparken burde ha en egen nettside på facebook tilsvarende
“Du vet du kommer fra Horten”. B9 har en egen side.
Are: Hva med å plante små busker på det store området? Elisabet kommenterte at det
tidligere er blitt nedstemt da de på bakkeplan kan miste utsikten.
Hans: Små busker bør ev plantes på tvers av vannet og ikke langsmed.
Tor R.L.: Forskjønnelse av området kan være en 5-års plan.
Elisabeth: Velforeningen er eier og vi må bekoste og vedlikeholde.
Per: Kontakte en landskapsarkitekt som kan komme med forslag.
Thore: Mye vær og ikke alle planter er egnet til vind og saltvann.
Are: Det er uønskede planter fra badebrygga og sørover. Hvordan bli kvitt disse? Må
behandles som spesialavfall. Arild Andersen ble nevnt da han muligens kjente til disse
plantene.
Mange gode forslag på idè dugnaden som styret må behandle og gå videre med.
Det var et godt og konstruktivt møte.
Stor takk til alle bidragsytere!

Gro Jørgensen
sekretær.

