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Stiftelsesmøte
Velkommen til det første
nyhetsbrevet fra
Venneforeningen for
Odderøya fyr. Den 22.
desember ble foreningen
stiftet av Kari Ingelsrud, Harald
Stensland og Lars Verket.
Siden da har vi blitt registrert i
Brønnøysund, fått webside
(www.odderoyafyr.no), FB-side,
grafisk profil og meldt oss inn i
Fyrhistorisk forening.

Venner

Veien fremover

Ved utløpet av februar er vi 25
betalende venner av
Odderøya fyr, og FB-gruppen
nærmer seg 300 som liker
Odderøya fyr. På konto står det
allerede nesten 1.000,- kroner.

I følge vedtektene til foreningen skal vi ha årsmøtet i løpet av
første halvår hvert år. Her skal det velges et styre på minimum
to personer. På stiftelsesmøte ble Kari Ingelsrud og Lars
Verket utpekt som styre frem til årsmøtet.

Utstilling
Utstillingen med bilder fra
Odderøya fyr som Lars Verket
har levert Vest-Agder
Fylkesmuseum henger
fremdeles i Nodeviga. Den var
godt besøkt i vinterferien! Vil
du se enda flere bilder fra
fyret, så ligger det et eget
menypunkt på websiden som
heter FOTO. Her ligger det et
rikt utvalg med bilder fra
vinteren 2014-15.

Dato for årsmøtet er ikke bestemt, da vi avventer et første
møte med fylkeskonservatoren i Vest-Agder fylkeskommune
som har ansvaret for Odderøya fyr. De er dessverre nedlesset
av arbeid.
Vi fikk en møtedato 29.2, men den ble dessverre avlyst. Nå ser
det ikke ut som det blir noe møte før påske. Etter dette møtet
vet vi litt mer om hva foreningen bør jobbe med fremover, og
hva slags forhold/rolle vi kan innta.
Vi har allerede fått inn flere henvendelser fra folk som vil
være vertskap på fyret, og andre som vil bidra med forskjellige
typer dugnadsinnsats. På det økonomiske område har vi
begynt å gjøre oss kjent med hvilke muligheter det er for å
hente inn støtte til diverse prosjekter. 2016 kan bli et
spennende år for foreningen! Verv flere - følg med!

