
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  28.11.2022

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 31.10.2022 godkjent.

Sak 87/2022: Økonomi: Det er ca kr 229 000,- på konto til Velforeningen og ca 18 000,- på
konto til Sjøbua. Bord og stoler til Sjøbua er kjøpt for ca kr 26 600,- Båtforeningen dekker
halvparten med kr 13 000,-  Mva kompensasjon vil muligens bli utbetalt ila des.

Sak 88/2022:HMS: Per har hatt kontakt med Veg-og planavdelingen i kommunen ang.
fartsskiltene som er satt opp. Skiltene er satt opp ifølge bestemmelsene og vil ikke bli flyttet.
Hekker/busker som er for høye og derfor trafikkfarlige bør klippes til et akseptabelt nivå.
Dersom hekken/busken er på et fellesareale som sameiet rår over, bestemmer sameiet iflg.
sameiets vedtekter.
Det er tenkt montert bilsperre ved enden av stien utenfor Strandparken 167. Anbefalt lengde
på bommen er 2 meter. Kostnad ca 27 000,- inkl. mva og frakt. Tas opp på årsmøtet.

Sak 89/2022. Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 90/2022: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 91/2022: Digitalisering av utlånsprotokollen for Sjøbua: Bent har prøvd ut en enkel
versjon. En velger dag og  tidsrom.  Tidspunktet vil da bli markert gult. Må deretter bli
godkjent av huskomiteen før markeringen blir rød og dermed opptatt. Styret vil teste ut
programmet. Må være  brukervennlig. Saken vil bli tatt opp på neste årsmøte.



Sak 92/2022: Oppfølging av diverse saker.

Sak 83 signaturberettigede: Heidi har laget en tekst som er sendt Reidar. Han legger inn den
foreslåtte teksten i vedtektene. Tas opp på årsmøtet.
Sak 84 rasteplassbord: Reidar har vært på Bastøya og snakket med dem om utformingen.
De vil lage en prototype.
Sak 86: Styret i Sjøbua skal hete huskomite i stedet for husstyret. Styret i Velforeningenmå
lage retningslinjer for hva de mener er oppgavene til huskomiteen. Styret vil invitere
valgkomiteen til første møte i januar og vil da informere om hva som står i vedtektene ang
sammensetningen av styret.  Valgkomiteen vil få kopi av vedtektene.

Sak 93/2022: Innspill til “ Strandparken nytt”. Gro hadde laget et råutkast som ble
gjennomgått. Noen endringer. Avisa vil bli lagt i postkassene medio desember.

Sak 94/2022: Eventuelt:

● Alle i styret bør ha nøkkel til Sjøbua. Det ble i stedet bestemt å kjøpe
inn en nøkkelboks med kode som monteres på veggen. Thore kjøper
og monterer. Styret vil kjenne koden.

● Det er noen lyktestolper uten lys og noen er skjeve. Gro tar en runde
og noterer hva som mangler samt sender melding til kommunen.

● Skiltet for gjesteparkeringen ved barnehagen viser 10 timer. Det er for
kort tid for Strandparken og Per tar kontakt med kommunen.

● Reidar  vil ta kontakt med advokat Hjetland ang fjernvarmen som var
en sak på årsmøtet.

NESTE MØTE: ONSDAG 11. JANUAR 2023 KL I800.  MØTE MED VALGKOMITEEN CA KL 1930.

Gro Jørgensen, sekretær


