
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  31.10.2022

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

Forfall: Elisabeth Tangen, Bent Gramdal, Terje Barstad.

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 12.09.2022 godkjent.

Sak 78/2022: Økonomi: Det er ca kr 202 000,- på konto til Velforeningen og ca 28 000,- på
konto til Sjøbua.
Kontoene i DnB er avsluttet  og nye er opprettet i Sparebank 1. DnB ønsker en bekreftelse på
at styret ønsker å si opp avtalen. Reidar vil svare. Heidi og Marianne Erichsen (kasserer i
husstyret Sjøbua) har fullmakt til begge kontoene.

Sak 79/2022:HMS: Sykkelstativet vil bli flyttet og settes på verandaen til Sjøbua. Kjell Gunnar
og Per tar den jobben. Per har innhentet tilbud på bil bom. Se mer under eventuelt.
Styret anmoder beboere som har hekker som er trafikkfarlige pga manglende sikt, om å
trimme disse ned til 50 cm.

Sak 80/2022. Støv/Støygruppa: Bent har sendt mail til styret om at han ikke har noe nytt å
berette. Han ønsker heller ikke å være på maillista da han ikke er et ordinært styremedlem.
Gro sender det endelige referatet til ham slik at han kan legge det ut på strandparken.no.

Sak 81/2022: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 82/2022: Nye møbler og inventar i Sjøbua. Det er bestilt 2 nye senger som vil bli levert i
uke 48. Heidi har sydd nye gardiner, det er kjøpt 2 dyner og puter samt brikker til bordene.
De gamle dynene og putene samt madrasstrekk er vasket. Utgiftene belastes konto til
Sjøbua. Det vil bli bestilt 3 nye bord og 14 stoler fra AJ produkter. Heidi vil sende søknad til
Båtforeningen om støtte til nye møbler. Møblene vil bli belastet Velforeningens konto.



Sak 83/2022: Signaturberettigede for Velforeningen. Paragraf 7 i vedtektene bør endres ifm
signatur. Uhensiktsmessig at styret i fellesskap tegner velforeningens signatur. Det ble
foreslått at leder og nestleder kunne tegne. Heidi lager ny ordlyd. Endringen tas opp på
årsmøtet.

Sak 84/2022: Rasteplassbord. Reidar vil lage en arbeidstegning på rasteplassbord som
sendes Bastøya for pris og vurdering.

Sak 85/2022: Endringen i vedtekter for velforeningen. Reidar og Terje i båtforeningen har
gjennomgått vedtektene og foreslått endringer. Endringene tas opp på årsmøtet.
Båtforeningen og Velforeningen er to adskilte organisasjoner med hvert sitt
organisasjonsnummer og regnskap, men samarbeider om vedtektene og forholdene i
Strandparken.

Sak 86/2022: Eventuelt:

● Thore ønsker klare retningslinjer for husstyret i Sjøbua. Hva forventes av
husstyret? Valgkomiteen må få info om oppgavene til de enkelte i styret, både
for Velforeningen og Sjøbua.  Dette tas opp på neste møte.

● Gro ønsker innspill til “Strandparken nytt” som er tenkt distribuert medio
desember. Frist 15. november for innspill.

● Per har innhentet 2 priser på bilsperre. (Se sak 70/2022.) Fundamentet er ulikt
og Per mener den minste sokkelen er tilstrekkelig. Armen er ca 1 meter.
Kostnad ca kr 21 500,- inkl. mva og frakt.

● Per har hatt kontakt med Kjellsen i kommunen ang de nye fartsskiltene som er
satt opp. Per ønsker at Kjellsen kommer på befaring.

● Per har ikke kommet noe videre med ny rampe for rullestol inn til Sjøbua. (Se
sak 76/2022) Arbeidet fortsetter sammen med Thore.

● Per har frisert høye hekker til 50 cm i sitt boligsameie.
● Per har fått beskjed av Grøteig om at skråningen ved støyskjermen er

Velforeningens sitt ansvar.

NESTE MØTE: MANDAG 28. NOVEMBER 2022 KL I800.

Gro Jørgensen, sekretær


