
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening  13.02.2023

Til stede: Reidar Juel Mathisen, Per Gran Werner, Heidi Ruud-Johansen, Thore Foss,
Gro Jørgensen.

Forfall: Kjell Gunnar Mossing,  Elisabeth Tangen, Magnor Hofsøy, Bent Gramdal,

Fravær: Terje Barstad.

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 11.01.2023 godkjent.

Sak 10/2023: Økonomi: Det er ca kr 201 000,- på konto til Velforeningen og ca 19 000,- på
konto til Sjøbua.

Sak 11/2023:HMS: Ingen saker.

Sak 12/2023: Støv/Støygruppa: Ingen saker.

Sak 13/2023: Båtforeningen: Ingen saker.

Sak 14/2023: Forslag til oppgaver for huskomiteén: Thore la fram en lang og utfyllende liste
over arbeidsoppgaver som huskomiteén hadde laget.
Oppgavelisten vil bli hengt opp på veggen inne i Sjøbua samt lagt ut på hjemmesiden.

Sak 15/2023: Skagerak varme. Rapport fra møte 03.02.2023: Reidar orienterte om møtet.
Skagerak varme mener at vi ikke har noen avtale. Advokat Hjetland mener vi har en god sak
og styret var enige om å benytte advokaten for å gå videre med saken. Det er avsatt midler
på budsjettet for 2023 til advokathjelp.



Sak 16/2023: Reidar vil bestille nytt “stuping forbudt” skilt til badebrygga da det gamle er
ødelagt.

Sak 17/2023: Planlegging av årsmøtet og årsrapporten: Gro hadde begynt med
årsrapporten som ble gjennomgått og kommentert. Noen endringer. Gro jobber videre med
rapporten slik at den er klar til 02.03.2023. Innkalling til årsmøtet vil bli levert i postkassene
den dagen.

Sak 18/2023: Eventuelt.
● Per har vært i kontakt med kommunen ang P-plassene ved barnehagen som viser

maks 10 timer parkering. Kommunen har svart at plassen er åpen for allmenn ferdsel
og ingen har mer rettigheter enn andre. Eiendommen eies av Horten kommune.
Reguleringen gjelder alle dager hele året. Senest innen 10 timer må bilen flyttes og
frigi plassen til andre. Tillatt maks p-tid fritas ikke ved å bruke besøkskort fra
sameierlaget.
Kommunen henviser til å benytte Rustadbrygga hvor det er døgnparkering, med
mulighet for å parkere over flere dager.

● Alle i styret unntatt varamedlemmer, vil få tildelt nøkkel til Sjøbua. Thore ordner med
dette.

● Reidar har fått tilsendt flotte bilder av Strandparken tatt av en profesjonell fotograf.

● Øystein Holt, som sa seg villig til å lede årsmøtet, har dessverre måttet melde avbud.
Årsmøtet vil derfor bli ledet av leder Reidar.

NESTE MØTE:  MANDAG 20. MARS KL. 1800.

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

Gro Jørgensen
sekretær.


