
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  15.08.2022

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Thore Foss, Elisabeth Tangen, Kjell Gunnar Mossing,
Magnor Hofsøy, Gro Jørgensen.

Forfall: Per Gran Werner, Heidi Ruud-Johansen, Terje Barstad, Bent Gramdal.

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 16.06.2022 godkjent.

Sak 54/2022: Økonomi: Det er ca kr 254 000,- på konto.

Sak 55/2022:HMS: Ingen saker.

Sak 56/2022. Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 57/2022: Båtforeningen: Det har vært en rolig sommer. Styremøte torsdag 18. aug. Da
skal vedtektsendringene diskuteres.

Sak 58/2022: Oppgradering av strandområdet. Reidar har hatt kontakt med verkstedet på
Bastøya ang. å få laget utebord med sittebenker. De viste interesse for dette. Reidar vil lage
en skisse på hvordan han tenker bordene skal se ut samt forespørre om pris. Det er ønskelig
med sykkelstativ til tre sykler på hver ende av bordet/benken. Det er tenkt å bestille 3 bord.
Det må lages 2 steinplattinger der hvor bordene skal stå. Bålplassen kan benyttes til et bord.
Steinplattinger kan muligens lages på dugnad til neste år, men det kan diskuteres på
årsmøtet om vi skal leie inn arbeidskraft til denne oppgaven i stedet.
Det er også behov for å fjerne stein fra stranda samt fylle på mer sand. Avvente med dette til
neste år.
Styret fortsetter arbeidet med oppgradering av strandområdet.

Sak 59/2022: Forberedelse av endring i referater for velforeningen og båtforeningen.
Denne saken tas opp på neste møtet.

Sak 60/2022: Planlegging av høstens dugnad. Det var enighet om at det ikke var behov for
dugnad i høst. Noen i styret tar arbeidet med å sette inn benkene i containeren.



Sak 61/2022: Strandparken nytt. Det vil komme et julenummer i desember. Avisen bør være
klar ca i slutten av november. Gro ønsker innspill.

Sak 62/2022: Prising av vafler og kaffe. Prisen vil være som nå (kr 25 for vaffel og kr 15 for
kaffe.) Til neste år vil det bli innført en kvantumsrabatt, kjøp 3 betal for 2. Det skal være gratis
påfyll av kaffe som kan gjelde fra nå.

Sak 63/2022: St.Hans komité. Dette vil bli tatt opp på et utvidet styremøte med
sameielederne og muligens også på årsmøte neste år. Styret tenker en komite som kan
arrangere St.Hans fest med grilling, leker etc.

Sak 64/2022: Eventuelt:

● Sykkelstativet må på plass så snart Per er tilbake. Reidar vil ta kontakt med ham.
● Avtaleboka til Sjøbua bør legges ut digitalt, slik at alle kan skrive seg inn uten å måtte

gå bort i Sjøbua.
● Bør vaffelsteking på søndager unngås når noen leier Sjøbua i helgen? Styret mente at

vaffelsteking bør kunne gjennomføres.
● Det kan være problem med at noen låser seg inn i Sjøbua når det er leietakere der. Vi

ber om at det sjekkes etter beste evne om Sjøbua er tom før en låser seg inn.
● Reidar tar ansvar for å oppbevare ett spann med maling som er igjen etter maling av

Sjøbua.
● Sjøbua trenger nye utestoler. Styret i Sjøbua tar arbeidet med innkjøp av nye stoler til

neste år.

NESTE MØTE: MANDAG 12. SEPTEMBER 2022 KL I800.

Gro Jørgensen, sekretær


