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God sommer! 
I vår yre glede under stiftelsesmøtet i desember hadde vi nok 
et lite håp om at det skulle være liv og røre på Odderøya fyr 
sommeren 2016. Slik har det desssverre ikke gått.

Den 11. april hadde Kari og Lars et møte med 
Fylkeskonservator. De fortalte om at de fortsatt er i 
forhandlinger med Vest-Agdermuseet om overdragelse av 
fyret til dem, og at dette skulle landes før sommeren.

Så var Kari, Harald, Tore og Lars i møte med Vest-
Agdermuseet 15. juni. Da fikk vi vite at det antagelig ikke ble 
noen avtale før sommeren likevel. De skulle ha et nytt møte 
27. juni, og siste nytt derfra er at de fortsetter prosessen etter 
sommeren.

Selv om dette tar litt tid, så er det godt og vite at både 
Fylkeskonservatoren og Vest-Agdermuseet er positive til 
Venneforeningen. Så får vi bare smøre oss med tålmodighet, 
samtidig som vi presser på for at Odderøya skal kommer mer i 
i bruk. Det var jo intensjonen i 2005 da det ble kjøpt av Vest-
Agder fylkeskommune.

Årsmøte 

Årsmøtet i Venneforeningen 
for Odderøya fyr ble avholdt 
den 16. mai, og vi var fem 
stykker tilstede. Sakspapirer og 
referat ligger ute på 
websidene: 
www.odderoyafyr.no 

Åpen dag/helg 

Årsmøtet besluttet å ha en 
åpen dag på fyret i september. 
Siden årsmøtet har vi fått vite 
at Fyrhistorisk Forening har 
samling på Bragdøya 16.-18 
sep. Så da satser vi på åpent 
fyr med en del aktivitet lørdag 
og søndag den helgen. Er vi 
heldige får vi også besøk fra 
sentralt hold, og kan vise dem 
rundt og fortelle om planer. 
Sett av dagene allerede! 

Status 

Vi nærmer oss 30 betalende 
medlemmer, og kontingent 
fortsetter på kr 50,- ut året 
bestemte årsmøtet. Det blir 
viktig å verve flere fremover, 
og så fortsetter vi dialogen 
med Vest-Agdermuseet og 
Fylkeskonservatoren som 
fremdeles ikke har landet 
hvem som skal eie fyret 
fremover. 
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