
Fellesmøte i Nesoddparken fredag 6. mai kl. 11-12.30  
 
Protokoll 

• Status Daglig leder-stillingen 

Styret vil ikke besette stillingen før utpå høsten, selv om utlysningen skulle skje 
før sommerferien. Siden det vil bli utskiftninger i styret er det trolig best å vente med 
ansettelsesprosessen til nytt styre er etablert. Berit Blindheim overtar som konstituert 
Daglig leder inntil videre, etter en arbeidsavtale som kommer på plass i løpet av kort 
tid. Berit trer formelt ut av styret, men vil delta på styremøtene i den nye rollen. Hun 
leser allerede nå innkommende epost til Nesoddparken. Ny kontaktadresse for 
Nesoddparken er info@nesoddparken.no. Hun beholder sin arbeidsplass i 109. 
Foreløpig er hun tilgjengelig alle dager i uken, men det kan hende at hun vil 
foretrekke å begrense det til 2 faste dager. 

• Økonomi. Styret orienterer om status og svarer på spørsmål fra leietakerne. 

Styreleder leste opp brev fra noen av leietakerne med spørsmål om Nesoddparkens 
økonomi. Styret takket for henvendelsen og besvarte spørsmålene i møtet. Tor 
Grønvold sender også skriftlig svar til avsendere av brevet. 

Regnskapet er nå nesten klart. Kunsthallen ser ut til å ha gått 172’ med underskudd i 
2021 pga. kun 25’ i støtte fra Nesodden Kommune (og ikke 200’ som vi søkte om). 

• Status Kunsthallen.  

Vibeke Lunel overtar ansvaret for Kunsthallen og samarbeider med Hilde Flikke om 
gjennomføring av utstillingsprogrammet. Kunsthallen vil ikke være åpen i 
sommerferien. Vibeke orienterte om utstillingsplanen ut 2022 (se vedlegg). Styret vil 
evaluere prosjektet, vurdere ulike alternativer for hva som skal skje videre fra 2023 
og holder leietakerne orientert. Det må leveres en rapport til Viken fylkeskommune og 
Nesodden kommune etter at prosjektet er avsluttet. 

• Husleien i Nesoddparken.  

En nylig gjennomgang av alle lokalene og nåværende husleie viser at det er en god 
del variasjoner i hvor mye hver leietaker betaler per kvm. Berit har utarbeidet et 
forslag til justering og styret ønsker å drøfte denne løsningen med leietakerne. Styret 
vil trolig fatte en beslutning når e møtes neste gang, 25. mai. 

 

 


