
Grimstad Eiendomsutvikling AS - referat fra styremøtet  

 

Tid: Onsdag 14.04 kl 1630 

Sted: Teams 

 

Tilstede: 

Hanne Bie-Lorentzen Schultz, Lars Ingeberg, Line Duesund, Marius Hauland Næss, Petter Tobiassen 

og Jan Willy Føreland 

 

10.21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møtet 2. mars 

 Innkallingen godkjent. Protokoll fra møtet 2. mars tas på neste møte. 

11.21 Orientering om at eierskapskontroll skal igangsettes 

Nåværende og tidligere styreleder gjennomførte 13.04 Teams møte med revisjonen for å 

svare på spørsmål knyttet til avtalt eierskapskontroll. Mange viktige tema ble tatt opp og 

besvart. Rapport fra revisjonen skal foreligge om kort tid. 

Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

12.21 Oppsummering fra informasjonen til kommunestyret 

Vi har fått positive tilbakemeldinger på orienteringen. Vi stiller opp i kommunestyret og i 

partiene når de måtte ønske det. Det vurderes behov for ny informasjon før forslag til 

reguleringsplan legges fram. 

Vedtak: 

Styret er positiv til å informere kommunestyret og partiene når det er ønskelig. 

13.21 Supplerende notat fra adv Tofte og adv. Tor Arne Solberg-Johansen 

 Notatene ble gjennomgått. 

 Vedtak: 

 Notatene tas til orientering og danner et grunnlag for den videre prosessen. 

14.21 Torskeholmen – status endelig rapport fra Dagfinn Skaar 

Rapport mottatt datert 12.04. Det foreslås en del strakstiltak. Det stilles spørsmål ved om 

vurderingene har et tilstrekkelig langsiktig perspektiv. Det er svært viktig at kalkylene har god 

kvalitet.  

 Vedtak: 

Rapport fra Dagfinn Skaar datert 12.04 tas til etterretning. Det gjøres en kvalitetssikring av 

kalkylene. 



 

 

15.21 Status i reguleringsarbeid Torskeholmen 

Etter initiativ fra kommunen skal vi delta på møte med Scala Eiendom for å vurdere evt 

lokalisering av fiskemottaket på Odden. Møtet er fastsatt til 21.04. Lars, Marius og Jan Willy 

deltar fra vår side. Gitt at vi får en avklaring for lokalisering av fiskerne er målsettingen at et 

utkast til plan kan foreligge innen sommerferien. 

Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning 

16.21 Eventuelt 

 Ingen saker 
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Marius Hauland Næss           Petter Tobiassen                                 Jan Willy Føreland 

 

 


