
Referat fra årsmøte 2016
Venneforeningen for Odderøya fyr

Dato/sted: 16. mai 2016 kl 19 i Odderøya 42
Tilstede: Kari Ingelsrud, Harald Stensland, Harald Verket, Ingunn Trosby og Lars Verket

Fungerende talsperson Lars Verket ønsket velkommen til Venneforeningens første ordinære 
årsmøte. Så gikk vi løs på sakslisten:

1. Godkjenning av innkalling  
Innkallingen ble godkjent 

2. Valg av møteleder, referent og 2 til å 
underskrive protokoll 
Møteleder: Harald Verket 
Referent: Ingunn Trosby 
Underskrive referat: Kari Ingelsrud og 
Harald Stensland  

3. Årsmelding 
Lars Verket la frem årsmeldingen. Ingen 
merknader utover at det er “Bra jobba!” så 
langt. Godkjent. 

4. Regnskap 
Kar Ingelsrud la frem regnskapet frem til 
årsmøtet. Godkjent. 

5. Innkomne forslag 
 
Fra styret - valg av strategi (se 
sakspapir): 
I ett fremtidig møte med ny eier av 
Odderøya fyr (Vest-Agdermuseet) legges 
det vekt på frivillighet og at 
Venneforeningen kan søke penger fra 
stiftelser ikke museet har tilgang til. 
Ingunn Trosby foreslo samarbeid med 
CKK.no på kort sikt - klatrecafé. 
Harald Stensland foreslo “Samling på fyret” 
etter sommeren der vi inviterer Vest-
Agdermuseet, Fylkestinget, Jo van der 
Eynden, venner i Foreningen og 
allmennheten generelt. Dato: 9.-10. 
september. Styret undersøker tilgang til 
fyret, og starter jobben med program for 
helgen.  
Strategi og forslag ble vedtatt. 
 
 
 
 
 
 

Fra André Schau - linseapparat 
tilbakeføres  
Årsmøtet takker for et inspirerende forslag 
fra Schau, og tar med seg dette til første 
møte med ny eier av fyret.  
Vedtak: Enten sender vi brev sammen med 
eier, ellers går det brev fra 
Venneforeningen til Kystverket avd. Sør-
øst. 

6. Kontingent  
Kari Ingelsrud la frem interimsstyrets 
forslag til kontingent: Minimum 50,- ut 
2016, og så kr 200,- fra 1. januar 2017. 
Vedtatt.  

7. Budsjett 
Kari Ingelsrud redegjorde for 
budsjettsitausjonen, og årsmøte tok det til 
etterretning. 

8. Valg 
Talsperson Lars Verket og Kari Ingelsrud 
hadde sagt seg villige til å ta gjenvalg, og 
ble gjenvalgt. Årsmøtet ga nytt styre 
fullmakt til å supplere seg selv med flere 
medlemmer hvis det blir aktuelt med 
aktiviteter på fyret innen neste årsmøte. 
Inntil videre er Otto Pedersen 
kontaktperson for dugnad, og Eyvind 
Olsson og Live Sogn for vertskap/café.

      Harald Stensland                 Kari Ingelsrud

http://CKK.no

