
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening 20.03.2023

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

Forfall: Elisabeth Tangen, Magnor Hofsøy,

1. Agenda godkjent.

2. Referat fra 13.02.2023 godkjent.

Sak 19/2023: Økonomi: Det er ca kr 191 000,- på konto til Velforeningen og ca 20 000,- på
konto til Sjøbua.

Sak 20/2023:HMS: Det er blitt mange knekk/sår i asfalten i løpet av vinteren. Se også
sak 25/2023 eventuelt.

Sak 21/2023: Støv/Støygruppa: Bent foreslår å avvikle gruppa da det ikke har vært noen
møtevirksomhet de siste årene. Dersom det dukker opp saker vil Bent være behjelpelig.
Dette er en sak som skal behandles på årsmøtet. Teksten i vedtektene om støy- og
støvgruppa vil bli endret.

Sak 22/2023: Båtforeningen: Mye nytt utstyr er på vei.

Sak 23/2023: Skagerak varme. Konklusjon fra advokatene: Advokat Hjetland har hatt mail
korrespondanse samt møte med advokaten i Skagerak varme. Hjetland anbefaler at vi ikke
går videre med saken da han mener at vi ikke har noe å hente. Styret er enige om å følge
advokat Hjetland sitt råd.



Sak 24/2023: Planlegging av årsmøtet. Det er leder Reidar som vil lede møtet. Gro vil sende
ut en påminnelse til sameielederne om møtet to dager i forkant med oppfordring om at alle
sameiene blir representert. Det vil bli servert kaffe samt noe å bite i. Heidi ordner med en
oppmerksomhet til de som går ut av styret. Styret møter ca 1 time i forkant.

Sak 25/2023: Eventuelt.

● Grøteig har vært vel hardhendt med brøyting i år. Det er skader på bord og
grøntområder etc. Per og Kjell Gunnar vil ta en runde i området og ta bilder av
skadene samt lage en liste som Reidar kan presentere for Grøteig.

● Bent kommenterte at det står i reguleringsplanen for området at Strandparken
beboere har gjesteparkering på plassen ved barnehagen. Da er det er ikke holdbart at
det kun er 10 timer, så dette må vi ta opp igjen med kommunen.

● Det er forslag om å klippe skråningen ved gangveien til sommeren. Vi undersøker pris
på det.

● Reidar har fått mail fra beboer om et internt forhold i sameiet. Det må behandles i
sameiet.

● Reidar har fått søknad om å få midler til innkjøp av robotgressklipper til fjern/nær
lekeplassen.

● Oppgavelisten over arbeidsoppgaver for huskomiteén er hengt opp i Sjøbua.
● Styret har sendt penger til Leger uten grenser ifm Jan Focas sin båre.

NESTE MØTE: MANDAG 24. APRIL KL. 1800.

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

Gro Jørgensen
sekretær.


