
Årsmøte 2017
Venneforeningen for Odderøya fyr

Det kalles herved inn til årsmøte i Venneforeningen for Odderøya fyr den 26. mars kl 16 på 
Odderøya fyr.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Handlingsplan 2017
7. Innkomne forslag (Ingen saker er meldt, men avtale med Vest-Agdermuseet kan være 

ankommet)
8. Fastsette kontingent
9. Valg

Sakspapirer
Nedenfor følger sakspapirer til saker det hører sakspapirer til.

3. Årsmelding 
Venneforeningens styre har i perioden bestått av Kari Ingelsrud og Lars Verket. De har supplert 
seg ved enkelte møter og arrangementer. 2016 har på en måte vært et «venteår» i påvente av at 
fyret skulle overføres til Vest-Agdermuseet. Slik gikk det ikke, men fra 1.1.2017 har Vest-
Agdermuseet fått en ett-årig låneavtale på hovedbygningen av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 
Fylkeskommune.

Da Fyrhistorisk forening hadde et styremøte på Bragdøya med befaring til Odderøya fyr og Oksøy 
fyr, benyttet Venneforeningen anledningen til å ha åpent fyr lørdag og søndag en helg i september. 
Det var stor suksess, med nesten 200 besøkende.Da fikk vi også en del nye medlemmer, og er nå 
et sted mellom 50 og 60 stk (unøyaktighet pga familiemedlemskap).

Vi har hatt 3 styremøter. På det siste av disse var også Harald Stensland tilstede for å planlegge 
åpent fyr i september. Venneforeningen har også hatt møte et med Vest-Agdermuseet. I tillegg til 
styret deltok Harald Stensland og Tore Berntsen.

Fra desember har det vært uformelle samtaler med Vest-Agdermuseet, og en samarbeidsavtale er 
under arbeid. Mens det arbeides med denne har Venneforeningen fått mulighet til å ha åpent fyr 
siste søndag i hver måned fra klokken 11-16. Dette ble gjennomført for første gang i januar, og 
fortsatte i februar.

Årsmøtet i fyrhistorisk forening foregår samme helgen som årsmøtet i Venneforeningen, og vi har 
valgt å ikke prioritere det i år. Dels av økonomiske årsaker, og dels fordi det er i Ålesund.

Venneforeningen har fått egen konto på Instagram: www.instagram.no/odderoyafyr

Venneforeningen fikk i februar egen nøkkel til fyret med tilordnet alarmkode.

http://www.instagram.no/odderoyafyr


4. Regnskap 2016-2017 (frem til årsmøtet) 
Inntekter: Kotingent og inntekter fra salg på åpne dager
Utgifter: Kontingent Fyrhistorisk forening og innkjøp av mat til åpent fyr
På konto 18.mars 2017: 3.698,06- (kontoutskrift og bilag tas med på årsmøtet)

5. Budsjett 
Inntjeningen på åpne dager er stort sett positiv, og Vest-Agdermuseet kan dekke investeringer på 
fyret. Så de løpende utgiftene er i balanse og vel så det.

6. Handlingsplan 2017 
På årsmøtet i 2016 ble det lagt frem en rekke planer. Inntil en avtale med Vest-Agdermuseet er på 
plass er det åpne søndager som har prioritet. Vi har en del venner i Venneforeningen, men 
aktiviteten er variabel. De fleste søndagene har vi hatt godt med dugnadskrefter, men det er 
fremdeles sårbart. Derfor er hovedmålet for 2017 å klare og holde åpent siste søndag i hver 
måned - samt får vervet flere til å gjøre dugnad under disse arrangementene.
Vi ønsker også å få underskrevet en avtale med Vest-Agdermuseet i løpet av 2017.

8. Kontingent 
Årsmøtet i 2016 besluttet at kontingenten skulle være 50,- i 2016, for så å øke til 200,- fra 
1.1.2017. Noen har betalt inn 50,- i 2017, og styret ber årsmøtet diskutere om kontingenten bør 
heves på dette tidspunkt, eller om vi fortsatt skal prioritere å få flere medlemmer ved å ha en lav 
kontingent. Det er ikke noen økonomiske grunner til at vi trenger å øke kontingenten, da 
investeringer gjøres av Vest-Agdermuseet, og de aktivitetene vi har på søndagene går med 
overskudd.

9. 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 26. mars, så 
send en e-post til post@odderoyafyr.no med hva du kunne tenke deg. Vi trenger folk som er 
interessert i vertskap (og gjerne økonomi), og noen som kan stå som kontaktperson for dette.

Før årsmøtet på fyret er det rester etter åpen dag. Hvis det blir fint vær tør vi ikke love allverdens 
servering, men veldig god stemning!

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!

mailto:post@odderoyafyr.no

