
Årsmøte Farsund Byforening 28.februar 2018 

1.Valg av møteleder 

Gunhild Pedersen 

 

2.Valg av referent 

Andrea Bergh Pettersen 

 

3. Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten innvendinger 

 

4. Godkjenning av saksliste 

Godkjent uten innvendinger 

 

5. Godkjenning av årsrapport 

• Fakturering: Vi sendte ut fakturaer til medlemmene på giro i posten i stedet for på e-post og 
fikk inn 8000 kr mer enn i fjor. Derfor vil vi fortsette med dette.  

• Vi har ny revisor: Leif Eilertsen 
• Eplehagen: Vi får hjelp av SOA til vedlikehold og oppgradering av eplehagen. Disse betales en 

fast sum på 3000 kr for dette sesongarbeidet.  
Vi har fått en benk av Dag Andreassen 

• Vestersiden: Vi har fulgt med i veiutbyggingprosjektet. Vi har vært i kontakt med kommunen 
et par ganger ang. muren som ikke ble som den skulle iflg. tegninger. 

• Jarl Jåtog har vært i kontakt med oss ang. oppussing av det gamle vekterhuset på 
Vestersiden. Han ønsker å ta ansvar for å dette. Han har også vært i kontakt med oss ang. 
informasjonsskiltene som han står bak. 

• Vi har gitt uttalelse i en sak ang oppføring av garasje ved trappegaten «Solbakken» 
• Farøy: Vi har vært aktive i «utbyggingssaken» på Farøy ved å arrangere åpent folkemøte i 

samarbeid med Farøy Vel og vi har hatt flere innlegg og uttalelser i avisen. Vi hadde også 
besøk av Arnt Abrahamsen og Ole Manus Skretting fra AP på et styremøte for å diskutere 
saken. 

Årsrapport godkjent uten innvendinger. 

 

6. Godkjenning av regnskap for 2017. 

 

7. Innkomne saker:  

Vi har to innkomne saker som er innmeldt av styret selv: 



Å øke antall styremedlemmer til totalt 8 stk inkl. styreleder og varamedlemmer. 

Å øke kontingenten til 225 kr for enkeltmedlemmer og 350 kr for familier. 

Begge saker godkjent uten innvendinger. 

 

8. Valg av nytt styre: 

Styreleder: Gunhild Pedersen 

Nestleder: Siv Sandnes 

Kasserer: Lisa Brøvig 

Styremedlemmer: Christine Aunevik, Jan Gunnar Skjeldsøy, Tore Galdal, Andrea Bergh Pettersen 

Evt: 

Asle Ek mener Byforeningen burde vært engasjert i vinduene som ble satt inn i hus på Vestersiden av 
Statens Vegvesen. Alle burde fått satt inn vinduer med sprosser som det var originalt. Dette er ikke 
en sak vi har hørt noe om, så vi har ikke fått engasjert oss. 

Forslag fra Arild Knudtsen om å lage en utstilling med Farsunds historie i vinduene hos FFS. 

Til slutt delte vi ut Bygningsvernprisen 2017 til Backes Bu. Roger Stordahl og Kurt Syvertsen fra 
dykkerforeningen var tilstede for å ta imot prisen. Avisen var her. Asle Ek fortalte om byggets 
historie. 

 


