
Venneforeningen for Odderøya fyr
Årsmøte 2018
Tilstede: Tore Berntsen og Lars Verket

Saksliste:  

1. Godkjenning av innkalling  
 
Innkalling godkjent. 
Årmøtedato publisert 4 uker før, og innkalling også gjort kjent både via e-postliste, Facebook 
(samt purring en uke før). 

2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll 
 
Møteleder: Lars Verket 
Referent: Lars Verket 
Underskrive protokoll: Tore Berntsen og Lars Verket 

3. Årsmelding 
 
Rettelse: I perioden JAN - juni var fyret åpent siste søndag i måndene i Venneforeningens regi. 
Årsmelding godkjent med denne rettelsen. 

4. Regnskap 
 
Årsmøtet bevilger kr. 380,- til dekning av domene/webhotell for 2018. Dette er ikke tidligere 
belastet Venneforeningen, og er kostpris. 
Regnskap godkjent. 

5. Handlingsplan 2018 - Hva nå? 
 
Siden oppstarten av Venneforeningen for Odderøya fyr i desember 2015 har det vært mye 
venting og frem og tilbake. Fyret har “gått mellom” Fylkeskonservator i Vest-Agder 
fylkeskommune og Vest-Agdermuseet (VAM). I 2018 har VAM inngått en 5-årig leieavtale på 
hovedbygningen på fyret. 
 
I 2017 ble det oppgavene Venneforeningen skulle utføre begrenset betraktelig - særlig med 
tanke på den Workshopen som ble holdt i januar. Da også vertskapsfunksjonen falt bort i juli 
falt aktiviteten betraktelig, og i dag står Venneforeningen for Odderøya fyr tilbake med svært 
liten aktivitet. 
 
Årsmøtet opplever at situasjonen fortsatt ikke er helt avklart, og mener det fortsatt er behov for 
en Venneforening, og viser til formålsparagrafen i foreningen: 
- Allmennhetens tilgang til Odderøya fyr. 
- Vedlikehold av Odderøya fyr. 
- Formidling av kystkultur og fyrhistorie i tilknytning til Odderøya fyr. 
 
 



6. Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag  

7. Fastsette kontingent  
 
Årsmøtet vedtok å holde kontingent på samme nivå: 50,- for 2018 (100,- for familie) 
Husk å sende oss e-post ved innbetaling! 

8. Valg 
 
Et årsmøte med to fremmøtte er ikke noe godt utgangspunkt for å sette ned et styre. Årsmøtet 
bestemte dermed at Lars Verket fortsetter som talsmann/kontakperson. Hans oppgaver blir å 
svare på henvendelser, og å kalle inn til nytt årsmøte i 2019. Hvis det skulle dukke opp noen 
med tid og krefter til å styrke aktiviteten før dette - så er delt selvsagt velkomment!

Årsmøtet hevet 18.45.
Ved tastaturet
Lars Verket

Protokoll godkjent

Lars Verket /s/ Tore Berntsen /s/


