
Referat fra styremøte i Farsund Byforening  26. februar 2014!!!!
Møtet ble holdt hjemme hos Gunhild Pedersen. Til stede var:!!
Gunhild Pedersen, Andrea Bergh Pettersen, Ingvild Koksvik, Jan Gunnar Skjeldsøy og Reidar 
Rotevatn.!!!
Møtet ble ledet av den årsmøtevalgte lederen, Gunhild Perdersen.!!
Konstituering. Første post på programmet var konstituering av det nyvalgte styret.  Reidar 
Rotevatn ble valgt som referent. Ingvild Koksvik tok på seg ansvaret for byforeningens hjemmeside 
og Facebook-side. Det ble ytret ønske om en litt mer stringent og oversiktelig redigering av 
foreningens nettside.!!
Siden ingen av styremedlemmene ytret ønske om å påta seg vervet som kasserer, ble man i styret 
enige om å undersøke om Revisorsenteret Farsund as, som i dag er foreningens revisor også kan 
påta seg arbeidet med å føre det løpende regnskapet.!!
Møtehyppighet. Man ble enige om å holde styremøte omtrentlig hver annen  måned. Møtestedet 
kan gå på rundgang hjemme hos styrets medlemmer. Neste styremøte ble berammet til mandag 5. 
mai.!!
Byforeningen som høringsinstans. Større prosjekter på gang er utbygging av Rederiet hotell og 
reguleringsplan for sykehustomten. Lederen undersøker hvilke tidsfrister vi har til å komme med 
høringsuttalelser i disse sakene.!!
Et mulig og aktuelt tema for et medlemsmøte til høsten er bruken av ulike typer taksten i Farsund 
sentrum. I den forbindelse bør det drøftes om den tidligere skiferplikten skal gjeninnføres.!!
Styret vil i tiden fremover engasjere seg sterkere i saker som omhandler bygningsestetikk. Flere 
større og mindre estetiske blokker er under planlegging forskjellige steder i Farsund. Man vil være 
spesielt oppmerksom på de foreliggende planene om blokkbebyggelse på nedsiden av 
Farøyveien. Dersom gjeldende statutter for Byforeningen er til hinder for et sterkere engasjement 
på dette området bør man se nærmere på behovet for en revisjon av statuttene på neste årsmøte.!!
Ellers vil et sentralt arbeidsområde være tiltak som kan bidra til å skape mer liv i byen. Her vil 
Byforeningen søke et godt samarbeid med sentrale aktører som handelstanden og kommunen. 
Tiltak som kan bidra til mer liv og en triveligere by, er etablering av en mulig gågate med bord og 
servering på fortauene.  Det kan i den forbindelse vise seg nødvendig med mer beplantning som 
kan lune mot den sure vinden som blåser gjennom gatene. Utvidet beplantning vil også være 
nødvendig for å få til et utvidet bruk av Møllehaugen som ble karakterisert som  et svært 
spennende område i den sentrale bykjernen.!!
Dugnad. Byforeningen har de siste årene stilt opp på dugnad for å rydde og forskjønne 
uterommene i byen. Dette kan bli aktuelt også i år og lederen skal om kort tid delta på et 
gartnerkurs der tema er «Beplantning i byområder». Muligens lar det seg gjøre å engasjere 
asylsøkere i dette arbeidet, og det ble fremkastret en ide om at de kanskje kunne presentere et 
etnisk sammensatt måltid for dugnadsgjengen.!!!
Reidar Rotevatn


