Årsmøte 2016
Venneforeningen for Odderøya fyr
Det kalles herved inn til årsmøte i Venneforeningen for Odderøya fyr den 16. mai kl 19 i Film- og
TV-huset på Odderøya (bygg 42 - siste på venstre hånd på Flaten)
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2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll
3. Årsmelding
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5. Innkomne forslag (Valg av strategi fra interimstyret + flytting av lykt v/André Schau)
6. Fastsette kontingent
7. Budsjett
8. Valg

Sakspapirer
Nedenfor følger sakspapirer til saker det hører sakspapirer til.

3. Årsmelding
Venneforeningen ble stiftet 20.12.2015 av Kari Ingelsrud, Haralds Stensland og Lars Verket. Kari
og Lars har fungert som interimstyre frem til årsmøtet. Styret har hatt uformell kontakt på e-post,
deltatt sammen på møtet med Fylkeskonservator 11. april og hatt ett formelt styremøte for å
forberede årsmøtet.
Lars Verket deltok på årsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 2. april. Han var i Oslo på dette
tidspunktet, og deltagelsen har ikke påført Venneforeningen noen utgifter. Venneforeningen for
Odderøya fyr ble tatt godt i mot av delegatene på årsmøtet.
En del formalia rundt Venneforeningen for Odderøya fyr er på plass:
• Organisasjonsnummer: 916493347 (reg. Brønnøysund med grasrotandel)
• Kontonummer: 3000.33.60659
• vipps-konto er under etablering (og dermed blir det også et kontonummer i DnB)
• FB-gruppe: Venneforeningen for Odderøya fyr (x ant. likes pr. 1.5)
• Nettsted: www.odderoyafyr.no
Årsmøtet ble såpass sent i 2016 i påvente av møtet med fyrets eiere - Vest-Agder Fylkeskommune
v/Fylkeskonservatoren. På møtet 11. april fikk vi beskjed om at det ikke er aktuelt med noen
spesiell leie-/bruksavtale med Venneforeningen for Odderøya fyr, da Odderøya fyr er i ferd med å
bli overdratt til Vest-Agdermuseet.

4. Regnskap 2016-2017 (frem til årsmøtet)
Inntekter: Totalt 1700,- (3.5) - antall betalende 26 stk
Utgifter: Totalt 400,- (kontingent Fyrhistorisk forening)
På konto: 1300,-

5. Innkomne forslag
Fra styret
På møtet med Fylkeskonservator (FK) ble det klart at Odderøya fyr er i ferd med å skifte eier.
Antagelig vil Vest-Agdermuseet ta over fyret før sommeren. Derfor må vi ha en strategi om hva
slags rolle vi vil ha til ny eier. På møtet med FK spilte vi inn en liste med ting på kort og lang sikt.
Denne kan være et utgangspunkt for diskusjonen på årsmøtet:

1. På kort sikt kan vi tilby:
Vertskapsfunksjon/omvisning/temakvelder
Flere av medlemmene har ytret ønske om å være vertskap. Odderøya fyr ligger i “lysløypa” på
Odderøya, og det er stort potensial for å nå byens befolkning gjennom å ha åpent fyr lør og/eller
søn. Odderøyas venner har åpen kafé hver søndag.
Omvisning på fyret er også veldig populært, og et foredrag med tittelen “200 års transporthistorie
på 2 minutter fortalt i lykta på Odderøya fyr” er utarbeidet. Et lengre foredrag om Odderøya fyr er
under utarbeidelse.
Temakvelder om diverse temaer kan også være noe vi kan stå for.
Vedlikehold
Flere medlemmer har også tilbudt seg dugnadsarbeid (maling etc). I samarbeid med fyrets eier
vil det være svært aktuelt å søke penger til spesifikke prosjekter. Tilstandsrapport som foreligger/
er operativ er mangelfull.
Markedsføring
FB-siden “Venneforeningen for Odderøya fyr” når ut til ca 300 i uken med ganske laber aktivitet.
Ved mer liv på fyret vil dette øke dramatisk. Venneforeningen har også en egen nettside
(www.odderoyafyr.no) som bygger videre på dagboka Trosby/Verket startet ved overvintring på
fyret i 2014/15.
Arbeid med brosjyre om fyret er under arbeid. Vi ønsker også å sette opp et skilt med
informasjon nede ved fyret.
Synlighet i media.

2. På litt lengre sikt:
Utleie
Venneforeningen kan være behjelpelig med utleie av Odderøya fyr. Her kan det tenkes flere
forskjellige modeller.
Arrangementer
Venneforeningen vil gjerne bygge videre på det som ble gjort vinteren 2014/15 (kurs/
naturvernforbundet, økofilosofisk samling, møter/videokvelder med politiske partier/org osv).
Lukkede selskaper av forskjellige slag. Åpent under store arr: Odderøya Open, Tall Ship Race
osv.
Lansering av bøker kan også passe fint her ute. I september er det lansering av en ungdomsbok
der handlingen foregår på en øy og Redningsskøyta er med i handlingen.
Høytlesning er også populært - både for barn og voksne.
Folkehelse
Bidra til at flere tar øya i bruk. Bakken opp fra fyret har et fantastisk potensiale, og turen innom
fyret på vei rundt øya gir også mer folkehelse enn t/r andre siden. Samarbeid med
Frisklivssentralen.
Kurs
Aktuelle kurs: Geocaching (gjerne med DNT Sør), klatrekurs/café (med CKK), ernæring/trening/
orientering (med aktuelle org. i byen), sjømat (med fiske først!)
Konserter
Flere artister har vært i kontakt for å ha intimkonserter
Møtested for en grønn og bærekraftig framtid
I snart 200 år har Odderøya fyr vist veien inn til byen. Den tiden er stort sett over, men nå kan

arr. på fyret vise vei inn i framtida. Her er det en sterk symbolikk! En slik posisjon ville være
interessant for mange org./bedrifter som driver grønn næring. Og vil være et fint supplement til
grønt senter (som det er naturlig å samarbeide med).
Kulturelle skolesekken
Ryvingen fyr er en del av den kulturelle skolesekken, og alle elever i Mandal kommun er utom
fyret. Dette bør være mulig å få til i Kristiansand også. Odderøya fyr har en unik beliggenhet.
Bok
I 2014 kom det ut bok om Oksøy fyr. Odderøya fyr bør også få sin egen bok.
Fra André Schau
Linseapparatet til Odderøya fyr står i dag operativt i Odderøya fyrlykt. Her har den vært siden
nedleggelsen av fyret i 1984. Dette er et standard 4. ordens fast linseapparat fra 1933 (trolig; år
sjekkes). I fyret i dag står det i dag deler av et annet linseapparat fra en fyrlykt. Jeg har blitt fortalt
at Kjell Otto Hansen, tidligere Oksøy fyr, monterte dette.
Linseapparatet til Odderøya fyr bør flyttes fra fyrlykta og tilbake i fyret. I fyrlykta kan Kystverket
montere en ledlampe eller en fyrlampe-linse fra lagret i Skjevika. Tungenes fyr ved Stavanger bør
være en mal på hvordan formidling skal være på de små, nedlagte trefyrene i fremtiden. På
Tungenes er linseapparatet intakt sammen med klippapparatet og nautofonen. Dette
demonstreres jevnlig for allmennheten som en turistattraksjon, men som en museumsfunksjon.
Fyret har et solid driftsapparat og er en del av Kystverkmusea og Jærmuseet. Dette er også et
meget tilgjengelig fyr med bilvei frem til døra.
Dette er slik jeg mener Odderøya fyr også bør tilrettelegges for allmennheten i fremtiden.
Fyrstasjonen har alle forutsetninger for dette; fyret er landfast og har gangvei helt frem. Når det
gjelder formidling av fyrets historie og funksjon, har Odderøya sitt særegne tåkesignal intakt. Dette
er én av tre fyrstasjoner med eksisterende tåkeklokke. I tillegg står denne på separat stolpe.
Denne tåkeklokka var i drift i 88 år, som den nest lengstlevende tåkeklokke på fyrstasjon i Norge. I
1984 ble den nedlagt; hvilket er svært seint for tåkeklokke på fyr. Denne tåkeklokka bør det være
lett å demonstrere og formidle om for allmennheten. For noen år siden fikk jeg Jo van der Eynden
til å demonstrere tåkeklokka for meg under et besøk på fyret; den hadde kraftig klang og dens
tekniske anlegg så ut til å være i god stand.
Med linseapparatet tilbake på plass i fyret og tilkoplet med strøm, vil vi få samme type situasjon
som på Tungenes fyr; fyret brukes og demonstreres for alle besøkende etter avtale med Kystverket
(gjelder lys og lyd). Det samme gjelder for tåkeklokka. Det er her jeg mener at Venneforeningen for
Odderøya Fyr også kommer inn i bildet. For formidling og bevaring av dennne fredede
fyrstasjonen, er det helt vesentlig at det originale linseapparatet kommer tilbake på plass.
Jeg kikka i går på de flott bildene dine fra fyret på Flickr.com. Av det tekniske interiøret, ser jeg at
fire fargede sektorer er bevart. I Kystverkets «Norsk Fyrliste» 1984 (siste gang som operativt fyr)
ser jeg at fyret hadde totalt 6 sektorer; 3 hvite, 1 rød og 2 grønne. Dette kan jeg scanne over til deg
hvis du ønsker. Understellet til linseapparatet står også, ser jeg. Er lampeutskiftningsapparatet,
med de to pærene, det originale? Er det strøm på dette i dag? Og virker pærene? Mye av poenget
med formidlingen her vil være at fyrets skjerming tilbakeføres anno 1984. I tillegg ser det ut som at
et lykteglass må byttes grunnet sprekk i glasset. (PS: Nytt glass står klart i fyret, men må jo
monteres)

6. Kontingent
Interimstyret fremmer følgende forslag:
Min 50,- i 2016, og så 200,- fra 1.1.17

7. Budsjett
Da rolleavklaring mot ny eier er usikker har ikke interimstyret satt opp noe budsjett, annet enn at vi
oppfordrer alle eksisterende medlemmer til å verve flere! I samarbeid med ny eier håper vi også på
å kunne sende ut søknader til offentlige instanser og stiftelser, slik at vi kan være med på å ta vare
på fyret fremover.

8. Valg
I følge vedtektene må styret ha minimum 2 medlemmer, og både Lars Verket og Kari Ingelsrud har
sagt de kan ta gjenvalg. Men, vi vil gjerne ha med oss flere! Hvis du ikke kan komme 16. mai, så
send en e-post til post@odderoyafyr.no med hva du kunne tenke deg. Vi trenger folk som er
interessert i dugnad/vertskap, og noen som kan stå som kontaktperson for dette.

Etter årsmøtet tar vi oss en tur ned til fyret, og det er slettes ikke umulig at kanelsnurrene fra
fyrvinteren 2014/15 dukker opp på årsmøtet!

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!

