
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  11.01.2023

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

Forfall: Magnor Hofsøy, Bent Gramdal,

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 28.11.2022 godkjent.

Sak 01/2023: Økonomi: Det er ca kr 208 000,- på konto til Velforeningen og ca 18 000,- på
konto til Sjøbua. Mva kompensasjon er utbetalt. Heidi gikk igjennom regnskapet for 2022 og
budsjettforslag for 2023. Dette ble godkjent av styret. Hun vil nå sende regnskapet til
revisorene.

Sak 02/2023:HMS: Ingen saker.

Sak 03/2023: Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 04/2023: Båtforeningen: Det vil bli mye utskiftninger til våren, bl.a. på utriggere,
flottører etc. Utstyr er bestilt og vil bli lagret ved båthavna.

Sak 05/2023: Forslag til endringer i vedtektene. Reidar gikk igjennom vedtektene med
endringene som er foreslått. Dette vil bli lagt fram på årsmøtet.
Til neste møte vil Thore lage et forslag til oppgaver for huskomiteen.

Sak 06/2023: Skagerak varme, rabattavtale for fjernvarmen. Reidar har hatt kontakt med
Helge Hjetland ang avtalen mellom Skagerak varme (tidl. Borre energi)  og Strandparken.
Hva skjedde med den rabatterte prisen vi ble lovet? Hjetland mener vi har en god sak. Reidar
vil avtale møte med Are i Skagerak varme og Jan Mathisen i Strandparken. Reidar kan ikke
finne noen tinglyste dokumenter men det jobbes med saken.



Sak 07/2022: Oppfølging av diverse saker: Per har sendt mail til kommunen ang
gjesteparkeringen for Strandparken ved barnehagen. Parkeringsskiltet viser 10 timer noe
som er altfor kort tid for gjester til Strandparken. Har ikke fått svar. Han følger opp.

Gro har registrert lamper uten lys i området og meldt fra til kommunen. Det er blitt ordnet.
Hun har også gitt beskjed om skjev lyktestolpe i Jørgen Ferjemannsvei men fikk til svar at den
veien er privat.

Sak 08/2023: Årsmøtet og valgkomiteen: Grete Sørensen og Britt Eirill Bråten fra
valgkomiteen deltok på møtet fra kl 1930. De ble orientert om hvem som var på valg.

Sak 09/2023: Eventuelt. Det henstilles til ikke å parkere biler langs veien. Gatene her er
smale og til tider vanskelig framkommelig spesielt for store biler.

NESTE MØTER: MANDAG 13. FEBRUAR KL. 1800.  MANDAG 20. MARS KL. 1800.

ÅRSMØTE BLIR AVHOLDT  TORSDAG 30.MARS 2023 PÅ THON HOTELL KL 1900.

Gro Jørgensen
sekretær.


