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REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 29. AUGUST 2017, 

KL. 19:00 -20:30, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede fra OfS: 
Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen, Eirik Skarsbø og Hilde Brandanger Haga. 

 

Forfall: Per Øyvind Holst og Erik Bjerkelund 
 

 

1. Grimstad områderegulering 

 
Kåre har vært i kontakt med Arne Matthiessen fra kommunen for å høre om status. Pga av alle 

kommentarene og endringene som nå tas inn i planen, blir det mest sannsynlig ny 

høringsrunde. 

 

Kåre vil be om at OfS blir særskilt varslet når planen legges ut på ny høring. Kåre vil også 

undersøke når KPA kommer på høring og minne Arne om å holde oss informert. 

 

2. VA for Grimstad 

 
VA etaten jobber fortsatt med grunneierne. VA etaten sendte ut brev til beboerne på Grimstad 

om prosessen før ferien. Kåre har vært i kontakt med VA etaten og forespurt møte med styret 

i OfS, men VA etaten ønsker å avvente til saken med grunneierne er avklart.  

 

3. Økonomi 
 

Per 30.juni var det 31579,- kroner på konto. Tre velforeninger har utestående kontingent: 

 Knappen vel skylder NOK 600,- (For 2015, 2016 og 2017) 

 Søreidtreet vel skylder NOK 400,- (For 2016 og 2017) 

 Markaneset vel skylder NOK 200,- (For 2017) 

Kåre har vært i kontakt med Knappen vel, som dessverre har meldt tilbake at de ikke har 

aktivitet i sitt vel lenger og ikke økonomi. De må derfor inntil videre melde seg ut av OfS. 

Søreidtreet vel har fått e-post fra Kåre om utestående kontingent. Det er ikke mottatt noen 

tilbakemelding fra dette vel ennå.  

 

4. Oppdatering av vedtekter 

 
OfS fikk i oppgave fra årsmøtet å se på teksten i vedtektene og utarbeide eventuelle reviderte 

vedtekter. Det bør være beskrevet punkter som dekker: 
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 For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmene ha innbetalt kontingent 

 For at OfS skal ta på seg innmeldte saker fra medlemmene må kontingent være 

innbetalt 

 

Hilde har utarbeidet et forslag til endringer som ble diskutert. Punkt 1 over er allerede dekket i 

gjeldende vedtekter. Punkt 2 foreslås inn under §1 Formål punkt C. Setningen «Være et forum 

der beboere og frivillige organisasjoner kan henvende seg med konkrete saker.» forslås endret 

til «Være et forum der beboere og frivillige organisasjoner som har innbetalt kontingent kan 

henvende seg med konkrete saker.»  

 

Styret vil fremlegge den foreslåtte endringen som sak under forslag til vedtektsendring for 

neste års årsmøte. 

 

5. Rekruttering av flere velforeninger 

 
Styret gikk gjennom hvilke områder som er representert i OfS og hvilke som ikke er 

representert. Styret vil ta kontakt med beboere i områdene som ikke er representert for å finne 

ut av om de er med i en velforening eller veilag og fremskaffe kontaktpersoner fra disse. 

Områdene ble fordelt mellom Kåre, Ingeleiv, Eirik og Hilde. 

 

Hilde lager utkast til et lite infoskriv som kan deles til de aktuelle kontaktpersonene i de ulike 

styrene. Infoskrivet skal si litt om hva OfS er og hva vi typisk jobber med, og har jobbet med, 

samt hvordan OfS kan engasjere seg i saker som de ulike vel er opptatt av. Infoskrivet sendes 

på e-post til styret for kommentarer og bearbeiding. 

 

6. Annet 

 
Brønnøysundregisteret bør oppdateres med info om styresammensetningen. Kåre tar tak i 

denne saken. 

 

Kåre sjekker status i 11ver bane saken med Steinar Holst, og status med ungdomsskole på 

Søreide med Tore Andre Gram Knudsen. 

 

7. Neste styremøte 
 

Neste styremøte planlegges avholdt tirsdag 3.oktober. Kåre vil kalle inn.  


