Fra:
Emne:
Dato:
Til:
Kopi:

Lund, Hans Christian HansChristian.Lund@vaf.no
SV: Ansv. Odderøya fyr
22. January2016 10:43
lars@verket.no
Willumsen, Yvonne Fernmar YvonneFernmar.Willumsen@vaf.no, Kristiansen, Kåre Kare.Kristiansen@vaf.no,
Bujordet, Øystein Oystein.Bujordet@vaf.no

Vi takker for henvendelsen og interessen for Odderøya fyr. Som det fremgår av vedlegg er vi i prosess og dialog med kommune og
museum om fremtiden for Odderøya fyr. Eventuelle langsiktige avtaler og ordninger med andre er således ikke veldig aktuelt akkurat nå.
Vi er allikevel interessert i et møte med venneforeningen for å høre deres tanker om Odderøya og det dere kunne tenke å bidra med. Vi
tar et møte i slutten av februar, men ønsker å komme tilbake til et konkret møtetidspunkt for å koordinere det best mulig med annen
intern møtevirksomhet som ennå ikke er planlagt.
God helg.

Hans Christian Lund
Rådgiver kulturarv/Nordberg fort/Festung Lista
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Tlf 90614528

-----Opprinnelig melding----Fra: Kristiansen, Kåre
Sendt: 22. januar 2016 10:22
Til: Lund, Hans Christian
Emne: VS: Ansv. Odderøya fyr

-----Opprinnelig melding----Fra: Postmottak - sentraladm
Sendt: 20. januar 2016 14:40
Til: Kristiansen, Kåre
Emne: VS: Ansv. Odderøya fyr
Videresender
-----Opprinnelig melding----Fra: Lars Verket [mailto:lars@verket.no]
Sendt: 20. januar 2016 11:52
Til: Postmottak - sentraladm; post@odderoyafyr.no
Emne: Ansv. Odderøya fyr
Til:Vest-Agder Fylkeskommune v/ansv.for Odderøya fyr
Fra: Venneforeningen for Odderøya fyr v/talsmann Lars Verket
E-post: post@odderoyafyr.no
ODDERØYA FYR
Før jul ble "venneforeningen for Odderøya fyr, stiftet (22.12.15).Foreningen har fått følgende formål:
1. Allmennhetens tilgang til Odderøya fyr.
2. Vedlikehold av Odderøya fyr.
3. Formidling av kystkultur og fyrhistorie i tilknytning til Odderøya fyr.
De første ukene har vi foretatt oss følgende:
- Venneforeningen er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr.: 916
493 347
- Facebooksiden «Venneforeningen for Odderøya fyr» ble etablert før jul, og har nå 239 likes.
- Bloggen fra 2014/15 - www odderayafyr.no - er nå gjort om til foreningens hjemmeside.
- Etter en snau måned har vi registrert over 20 betalende venner,og her finnes allerede både folk som vil være vertskap og som kan gjøre
en dugnadsinnsats.
- Blitt medlem av Fyrhistorisk forening: www.fyr.no
Vi ønsker et møte med VAF i siste halvdel av februar for å høre om hvike planer/visjoner VAF har for Odderøya fyr, slik at vi ser tydeligere
på hvilken måte venneforeningen kan bidra på en positiv måte.
Det er fint hvis vi kan få tilsendt aktuelle dokumenter før møtet. Blant annet skal det eksistere en vedlikeholdsrapport for hvilke behov
som finnes i nærmeste framtid.
Med ønske om et godt samarbeid.
På vegne av Venneforeningen for Odderøya fyr Lars Verket Talsperson

