
!!
Styremøte Farsund Byforening hos Jarl 30.april 2013!!
Tilstede: Eva, Reidar, Boa, Gunhild, Jarl!
-          Roller nytt styre: Eva: kasserer, Hanne: sekretær, Jarl: hjemmesiden,!
           Gunhild: dugnader!
-          Arbeidsform: vi tar færre styremøter og ordner det meste over internett.!
           Dersom noen i styret vil ha et ekstra så må dette flagges tydelig til alle!
          slik at det kan arrangeres dersom en sak krever å sitte sammen på "direkten”.!!
-          Saker, nye og gamle:!!
•     Pissoaren: Jarl sende brev til kommunen og si at vedtaket er notert (ikke ønsket, men vi ble 

jo aldri spurt om vår mening eller om vi kunne ha andre tanker/innspill om saken), men be om at 
tilmuringen gjøres med tynne Leca-stein slik at det senere kunne være mulig, om en nostalgisk 
drøm om gjenåpning skulle oppstå, dette  ikke er umuliggjort.!

•     Badehuset: Cato har saken, men vanskelig å få stupeklubben i Kristiansand til å arrangere et 
show ser det ut for.!

•     Fotokonkuranse: Hanne har saken, skjer det noe? Er satt av penger i budsjettet.!
•     Infotavler: Jarl bestiller 5 skilt om gatekunsten. Har sendt forslag om ca. 40 nye skilt til 

Langerud. Jarl skal ha et møte med Langerud i nær fremtid for å starte diskusjonen om hvilke 
som skal prioriteres. Kanskje blir det bare 10 stykker eller kanskje 15 eller 40, får se hva det blir 
til.!

•     Telefon-kiosk: klar fra vår side, kommunen (v/Langerud) vil montere og arrangere en storstilt 
åpning en gang i mai.!

•     Tak over borggården: går sin gang, kommunen venter på klarsignal fra fylkeskonservator før 
start-knappen trykkes. Ser lovende ut!!!!

•     Farøyparken: kjempejobb 2 dager med: rydding i stor skala, muring trinn, legging heller, 
spadd opp gamle blomsterbedd og plantet nytt. Parken er på vei til å bli skikkelig flott! Gunhild 
har stått på så det holder!!

•     Benkebyen: nytt prosjekt med å skaffe mange nye benker i byen, lokalt produsert i utførelse 
som ikke krever vedlikehold. Alf Kalleberg (Jarl purre) gjør avklaringer om benketyper og pris. 
Deretter ”tar” Boa prosjektet videre når avklaringer om type/pris etc. er gjort.!

•     Byparken: Gunhild og Inger vil plante rundt minnesmerket for falne sjøfolk før 17.mai, da 
skal parken være presentabel i følge S.O.Tjørve.!

•     Hefter: Reidar tar runden om de 3 utsalgsstedene, samler inn penger, sjekker om 
bokhandelen vil ha opp igjen ”salgsstanden” som nå Jarl har reparert. Reidar sjekker også 
hvordan en skal kunne selge de 4 ulike heftene som vi har, som en ”pakke”, forslag på 200.- 
kroner for alle fire heftene.!

•     Byvaskingen 30/4: 5 personer deltok i 1 time med å feie og rydde Torvet, 2 fra Byforeningen 
(Jarl og Inger) og 3 fra Handelsstandsforeningen.!

•     Bannskapet: Alf Birger sin ide med et skap hvor en kan legge fra seg frustrasjon og tømme 
seg for ikke-positive tankegod innen en bestiger Norges fineste by. Jarl sjekke om dette kan 
gjøres/installeres på rasteplassen ved Jentefjellene. Kanskje har Veivesenet et slags stativ som 
kan brukes? Vi er positive til ideen!!

•     Byggeskikksveileder: denne skulle Gikka ta ansvar for at kom på dagsorden til kommunen, 
Jarl etterspør status.!

•     Ferjeleiet Farøy: Jarl sjekke om fortsatt kommunal eiendom. Neste styremøte tar en befaring 
for å vurdere hva en kunne få til.!

•     Byutvikling: Jarl skrive brev til Teknisk utvalg for å etterspør resultater på prosjektet deres 
om ”Liv og røre på Torget”. Det har ikke skjedd så mye, det som skjer er det Levende Lørdag 
som får til ser det ut for. Bodene ble for dyre og ble strøket av budsjettet. Må utfordre Teknisk 
utvalg på dette. Foreslå at brorparten (kanskje 80%) av betongstolpene fjernes/kanskje 
regrupperes som ”sittegrupper”. Prøv dette et år for å se resultatet. I dag fungerer disse støttene 



som noe negativt: adgang forbudt/ligg unna/adgang forbudt. Liste noen av alle de forsøkene 
som er gjort, med null resultat, Torvet i dag er ikke et innbydende sted!!!!!!

•     Tippa på knatten: Jarl ta aksjon mot Tore Haus på at kunstverket må skjermes/konserveres, 
det forvitrer der det står uten noen beskyttelse!!

•     Styret er positive til et nytt arrangement som i fjor på Trappeslengen. Flagges inn mot 
Levende Lørdag, aksjon Jarl. Som i fjor, august eller september?!

•     Jarl har fortsatt aksjon på å føre museet til folket gjennom å bruke montre som plasseres 
rundt om på butikker/kontorer og lignende i byen, også på Nordkapp-senteret når det skulle 
komme en gang i fremtiden. Ref. årsmøtet.!

•     Aksjon Jarl å distribuere til styret kart over Farsund slik at vi på neste møte kan avklare 
Farsund Byforening sitt ”ansvarsområde”.!

•     Sommeravsluttningsmøte på Svendholmen i Eikvåg er ønsket. Aksjon Jarl å finne dato og 
kalle inn, som i fjor, det var kjempekoselig!!!

Jarl!
***********************************


