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Årsmøte 2018 
Vi inviterer til ordinært årsmøte i Venneforeningen for 
Odderøya fyr: 
Sted: Odderøya 42 - Film og TV-huset 
Dato/klokkeslett: 10. mai kl 18:00 

Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive 
protokoll
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Handlingsplan 2018 - Hva nå?
6. Innkomne forslag 
7. Fastsette kontingent
8. Valg

Siste nytt 

I et møte med Vest-
Agdermuseet har vi fått vite at 
de nå underskriver en avtale 
med Fylkeskonservatoren i 
Vest-Agder for 5 år på 
hovedbygningen på Odderøya 
fyr. Med mulighet til 5 nye år 
etter det. 

De har allerede hatt åpent en 
søndag, og vil ha åpent hver 
søndag fra mai og ut august. I 
skolens sommerferie blir fyret 
åpent hver lørdag og søndag. 

Vest-Agdermuseet ønsker å 
komme i kontakt med aktuelle 
fyrverter. Dette er en betalt 
jobb i regi av Vest-
Agdermuseet. Hvis du er 
interessert kan du ta kontakt 
med: Susanne Andersen i Vest-
Agdermuseet: 
s.andersen@vestagdermuseet.no  

Veien videre 

Årsmøtet holdes på Odderøya 
10. mai kl 18. Siden oppstarten 
i 2015 har det skjedd en del, 
men Venneforeningens 
oppgaver er for tiden ikke 
omfattende. Hva gjør vi nå er 
et av punktene på årsmøtet. 

Velkommen!
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1. Godkjenniong av innkalling  
Innkalling ble publisert på Venneforenings FB-side 4 uker før årsmøtet. 

2. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokoll. 
Årsmøtet velger disse på stedet. 

3. Årsmelding 
I perioden mai-juni holdt Venneforeningen for Odderøya fyr fyret åpent siste søndag i hver 
måned. Det var god og stor dugnadsinnsats, og i gjennomsnitt var det 100stk innom hver 
gang.  
 
I januar ble det også arrangert en workshop på fyret med hele 13 deltagere. Her var det 
mange som hadde gode innspill: 
http://odderoyafyr.no/wp-content/uploads/2015/12/20170108workshop_referat.pdf 
 
I løpet av våren hadde vi et samarbeid med Vest-Agdermuseet (VAM), som hadde fått leie 
hovedbygningen på fyret i 2017. Dette samarbeidet tok slutt da VAM hadde behov for at vi 
holdt opp fyret hver søndag sommeren 2017. Siden da har VAM stått for åpne fyrsøndager. 
Disse tok slutt tidlig høst, og fyret skal ha vært åpent hver søndag i sommerferien. 
 
Etter årsmøtet i mars var det et utvidet styremøte den 23. mai. Etter dette er det ikke avholdt 
noen styremøter i 2017. 

4. Handlingsplan 2018 
Status: VAM har fått en leieavtale med Fylkeskonservatoren på 5 år. De vil ha åpne søndager, 
og ha hovedtrykk på formidling. Selv om det også vil være mulig å låne stedet til 
arrangementer. 
Talsperson Lars Verket har fått jobb i Eiken, og er bort over 100 dager i året. Han har derfor 
ikke samme mulighet til å holde i foreningen som før. 
 
Årsmøtet må ta stilling til hva vi ønsker for 2018. 

5. Regnskap 
Det er ikke ført noe regnskap utover kontoutskrifter, og ved årsskiftet sto det 6.771,86- på 
konto. Dette er inntekter fra de åpen søndagene og medlemskontingenter. 

6. Innkomne forslag 
I følge vedtektene skal innkomne forslag være sendt til post@odderoyafyr.no to uker før 
årsmøtet - dvs at siste frist er: 26. april. 

7. Fastsette kontingent  
Årsmøtet vedtar kontingent for 2018. 

8. Valg 
Styret har i 2017 bestått av Lars Verket (talsperson), Harald Stensland og Kari Ingelsrud. Tore 
Berntsen har deltatt på møter/utvidede styremøter ved behov. 
Vi har ingen valgkomité og hele styret velges på nytt. 
 
PS: Hvis årsmøtet skulle velge å legge ned Venneforeningen for Odderøya fyr, så må også 
årsmøtet vedta hvem som skal ha saldoen i regnskapet - sak 5. Sak 6-8 faller da bort. 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