
Grimstad Eiendomsutvikling AS - referat fra styremøtet  

 

Tid: Tirsdag 7. juni kl 17:00 

Sted: Teams 

 

Tilstede: 

Hanne Bie-Lorentzen Schultz, Line Duesund Svendsen, Marius Hauland Næss, Petter Tobiassen og Jan 

Willy Føreland 

 

30.22 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøtet 05.04.2022 

 Innkallingen og referat fra møtet 30.05.2022 godkjent.  

31.22 Årsregnskap 2021 

Årsregnskap og revidert årsberetning godkjennes. Regnskapet sendes styremedlemmene for 

elektronisk signatur. 

32.22 Innspill til organisering av eiendom i kommunen 

Styreleder hadde fått oversendt utkast til innstilling med frist til tidligere samme dag for 

kommentarer. Det ble informert om de kommentarene styreleder hadde gitt. Det var ikke 

merknader til denne tilbakemeldingen.  

Saken går nå til formannskapet og til avgjørelse i kommunestyret 21. juni. 

33.22 Reguleringsplan Torskeholmen 

Oppdatert støyrapport foreligger. Viser at med de foreslåtte tiltakene vil det ikke bli 

støymessige utfordringer ved flytting til Østerbukt. Støyrapporten er oversendt fiskerne. Det 

er avtalt møte med representanter for fiskerne fredag 10.06. Støykonsulent og plankonsulent 

deltar fra vår side. Etter styrets behandling skal saken avgjøres på et medlemsmøte. Vi 

sender ikke inn planforslaget før medlemsmøtet har konkludert. 

Dette betyr at planen først kan oversendes kommunen i månedsskiftet juni/juli og at den kan 

komme opp til første gangs behandling på første møte i teknisk utvalg etter ferien (30. 

august). Jan Willy tar initiativ til møte med kommunen for å avklare forventninger til 

illustrasjonsmateriale. Dette diskuteres så nærmere på første styremøte etter ferien. 

  



34.22 Eventuelt 

Det ble fastsatt følgende styremøter høsten 2022: 

 15.08 kl 16:00 med etterfølgende middag på Smak og Behag i Grimstad 

 12.09 kl 17:00 på teams 

 10.10 på teams 

 14.11 på teams 

 05.12 fysisk møte i Grimstad 

Møtestart kl 17:00 

Timelister for styrets arbeid første halvår 2022 skal leveres kommunen før ferien. Det ble 

avtalt hvordan det skal koordineres internt. 

 

 

 

Hanne Bie-Lorentzen Schultz                                   Line Duesund Svendsen 

 

 

 

 

Marius Hauland Næss            Petter Tobiassen                                 Jan Willy Føreland 

 

 


