
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  12.09.2022

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

Forfall: Bent Gramdal.

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 15.08.2022 godkjent.

Sak 65/2022: Økonomi: Det er ca kr 245 000,- på konto og ca 30 000,- på konto til Sjøbua.
Det er søkt om momskompensasjon som ikke ble godkjent da vi ikke var med i
frivillighetsregisteret. Det er nå i orden så vi vil få momskompensasjon. Reidar vil ta kontakt
med Brønnøysundregisteret for endring av det nye styret.

Sak 66/2022:HMS: Ingen saker.

Sak 67/2022. Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 68/2022: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 69/2022: Bytte av bank. Heidi ønsker å bytte bank fra DnB til Sparebank 1. OK fra styret.

Sak 70/2022: Bilsperre. Det ble foreslått å sette opp bilsperre utenfor Strandparken 167.
Kostnad ca. kr 15 000 + stolpe. Per undersøker størrelse, montering etc. Saken taes opp på
årsmøtet og vil komme på budsjettet til neste år.

Sak 71/2022: Oppgradering av inventar i Sjøbua. Det er ønske om nye bord.  3 bord på ca
140 cm lengde er det mest praktiske. Kanskje også sammenleggbare. Nye stoler er det også
snart behov for. I 2.etg. er det ønskelig å erstatte den gamle sofaen, som er vond å ligge på,
med 2 senger. Nye gardiner i hele Sjøbua ble også nevnt. Heidi vil komme med et konkret
forslag på pris og styret i Sjøbua vil behandle saken med oppgradering på neste møte. Det var
også snakk om å hvitbeise taket i 2.etg. som eventuelt kunne gjøres på dugnad.



Sak 72/2022: Endringen i vedtekter for velforeningen. Reidar og Terje i båtforeningen har
forslag til endringer i vedtektene. Endringene legges fram på årsmøtet. Det arbeides videre
med paragraf 7.

Sak 73/2022: Bod til møbler på nordsiden av Sjøbua. Reidar kom med forslag om å lage en
liten bod på nordsiden av Sjøbua for oppbevaring av utemøblene. Containeren og
båtoppstillingsplassen vil antagelig snart forsvinne da Bane Nor er eier av området.
Strandparken vil derfor ha behov for nye oppbevaringsmuligheter. Vi fortsetter arbeidet med
å videreutvikle området.

Sak 74/2022: Rasteplassbord fra Bastøya. Reidar har hatt kontakt med Bastøya som var
interessert i å lage bord som er tenkt plassert ved bålplassen.  Reidar tegner forslag til
utseende.

Sak 75/2022: Fartsskilt i Strandparken.  Det er montert skilt ved barnehagen med 30 km
fartsgrense. Disse er uhensiktsmessig plassert og kan virke forvirrende. Når vi kjører ut av
Strandparken står det 30 km fartsgrense opphører og like etter står det igjen 30 km
fartsgrense!  Skiltene  bør flyttes nærmere Linden. Per tar dette opp med kommunen.

Sak 76/2022: Rampe for rullestol i Sjøbua. Det er vanskelig for en i rullestol å komme inn i
Sjøbua. Per vil lage en tegning med forslag til en smidigere løsning.

Sak 77/2022: Eventuelt:

● Kjell Wårheim tar ansvaret for utedusjen. Han fortjener en godtgjørelse for det. Det
blir ordnet.

● Hele styret i Velforeningen fortjener godtgjørelse for arbeidet de gjør. Saken fremmes
på årsmøtet.

● Per sier at det er veldig uoversiktlig mange steder pga høye hekker. I veikryss hvor
redusert sikt vil medføre en fare skal ikke hekker være høyere enn 50 cm.

NESTE MØTE: MANDAG 31. OKTOBER 2022 KL I800.

Gro Jørgensen, sekretær


