
Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS  

Styremøte nr.: 06-2020  

Dato:  21.09.2020 

Varighet: 16.30 – 19.30 

Møtested: På Rådhuset, i møterommet Ibsen 

Tilstede: Marit Sæther (MS), Lars Ingeberg (LI), Jan Willy Føreland (JWF), Petter Tobiassen (PT), 

Marius Hauland Næss (MHN) via Teams, Line Duesund Svendsen(LDS), Hanne Bie-Lorentsen 

Schultz(HBLS) og Arnhild Bråstad (AB).  

Forfall: Ingen 

__________________________________________________________________________________ 

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 02.06.2020 

Vedtak:  Godkjent. 

Sak 32/20 Status Torskeholmen  

 Det har vært avholdt møte med fiskerne og de aksepterer at det nå legges opp til 

innbygger involvering knyttet til videre planprosess for Torskeholmen. Lars Ingeberg 

orienterte om at Formannskapet vil på torsdag 24. 09.20 få se det som vil bli 

presentert for innbyggerne fredag 25.sepetember kl 18.00 via SMS til alle 

innbyggerne i Grimstad over 15 år.  Det er knyttet opp en link hvor man kan gå inn og 

besvare en spørreundersøkelse og dermed delta aktivt med sine synspunkter 

gjennom å besvare denne undersøkelsen. Så vil det bli god dekning på flere sosiale 

plattformer og i lokalavisen Grimstad Adressetidende. Undersøkelsen vil være åpne 

for å kunne besvare i til sammen 16 dager.  

Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 33/20 Arbeidsmøte med Formannskapet 

 Marit fremla forslag til agenda for arbeidsmøtet med Formannskapet 24.09.20. Det 

vil bli lagt hovedvekt på presentasjonen av Torskeholmen og det nært forestående 

spørreundersøkelsen som vil bil sendt ut dagen etter. Denne delen av møtet vil bli 

lukket, og det foreslås at dette blir første del av møtet. Så vil den videre delen av 

møtet være offentlig der styreleder vil gi en orientering om hvordan GEU jobber og 

hvilke prosesser som gjenstår i deres videre arbeid knyttet til Torskeholmen. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

  

Sak 34/20 Eventuelt 

 Budsjett 2021 – det avklares med administrasjonen når de må ha input til 

Budsjett fra GEU AS og styret går i gang med å utarbeide et utkast til budsjett 



  

Grimstad, 21.08.20 
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