
Årsmøte i Farsund byforening 25. februar 2015!!!
Årsmøtet fant sted på Backes Bu.!
Det var 12 personer tilstede.!!!
Årsmøtet blir åpnet og Gunhild blir valgt til å lede møtet. Ingvild velges som referent.!
Møteinnkalling og saksliste godkjent.!
Ingen innmeldte ekstrasaker.!!!!
Sak 1: Gunhild leser årsrapporten for 2014. !!
Kommentar fra styret til årsrapporten: Nedgang i antall betalende medlemmer skyldes sviktende 
rutine for innkreving av medlemsavgift. Det har ikke vært utmeldinger, men purring på betaling av 
medlemskontigent ble ikke sendt ut. Det vil legges om til nytt faktureringssystem fra 2015, slik at 
dette ikke skjer igjen. !!
Forslag fra møtedeltaker om at en annen enn leder er møteleder, for å kunne holde oversikt over 
kommentarer fra møtedeltakerne.!
 !
Kommentar fra møtedeltaker: Etterlyser åpent toalett på Parken. Det er fremdeles låst. Gunhild har 
ringt til kirkekontoret og tatt kontakt. Hvem har ansvar for toalettet? Byforeningen tar tak i denne 
saken igjen. Etterlyses skilt til Husan og skilt til Husan - toaletter. !!
Kommentar fra møtedeltaker: Søppel i byen er en viktig sak. Byforeningen bør jobbe videre med 
dette. !!
Spørsmål fra møtedeltaker vedr. klubbhuset - Må det gjøres noe der, pusse opp? Hva og hvem 
skal i tilfelle gjøre det? Jan Gunnar informere om at det skal settes i stand, Henriette fikk avklart 
dette. !!
Kommentar fra møtedeltaker Jarl: Resten av infotavlene er satt i produksjon i dag, ferdige i løpet 
av måneden. Jan Gunnar kommentar: noen av dem har begynt å trekke vann, Jarl forklarer at det 
ble satt på plater på noen av dem for bedre lesbarhet, og at dette er grunnen. Dette skal ordnes 
opp i.!!
Årsrapporten er herved godkjent.!!!
Sak 2: Regnskap for 2014!!
Forklaring på minus i regnskapet: Det ble oppdaget en konto hos Spar som byforeningen har hatt 
siden 2009, og denne er nå blitt gjort opp. !!
Kommentar fra møtedeltaker: Vil at vi legger fram fjorårets budsjett sammen med regnskapet, men 
det er ingen store avvik mellom budsjett og regnskap.!!
Kommentar fra møtedeltaker om at inntekter fra cd og hefter ikke er med i regnskapet - forklaring 
er at salget fra 2014 ikke er fakturert Libris ennå. !!
Regnskapet for 2014 blir godkjent.!!



!
Sak 3: Budsjett/handlingsplan for 2015!!
Kommentar fra møtedeltaker Jarl: 5000 kr må settes av til seilet i borggården hvert år i 4 år - dette 
må inn i budsjettet.!!
Kommentar fra møtedeltaker om at budsjettet bør settes opp annerledes, bl.a med tydelig splitt 
mellom eplehage og beplantning. Samt at vi ikke skriver inn budsjetterte sponsormidler, og gjør 
utgiftsposten til eplehagen mindre.  !!
Budsjettet med korrigeringer blir godkjent.!!
Sak 3: Kontigent!
Kontigenten står uforandret.!!
Sak 4: Innmeldte saker til årsmøtet: Ingen!!
Sak 5: Valg av nytt styre!!
Leder: Gunhild Pedersen (på valg for 1 år)!
Styremeldem: Reidar Rotevatn (på valg for 2 år)!
Styremedlem: Jan Gunnar Skjeldsøy (på valg for 2 år)!
Styremedlem: Andrea B. Pettersen (ikke på valg, 1 år igjen)!
Styremedlem: Ingvild Koksvik (ikke på valg, 1 år igjen)!
Vara: Helen Talleraas (på valg for 1 år, ny)!
Vara: Tore Galdal (på valg for 1 år, ny)!!
Alle personer som stilte til valg ble valgt inn i styret.!!!
Sak 6: Bygningsvernsprisen.!!
Bygningsvernsprisen for 2014 ble tildelt Erik og Berit Bogaard for Skougaards gate 10, samt Bjørn 
og Siri Ore Elle for Lyngdalsveien 7. Jan Gunnar og Andrea informerte om husene, arkitekturen og 
begrunnelse for tildelingen. Prismottagerne var tilstede og fortalte om husene og ivaretagelsen av 
disse. !!
Erik og Berit Bogaard, Skougaards gate 10!
«House Lundegaard», tegnet av arkitekt Olav Endride Slatto og bygget i 1936, har de typiske trekk 
som karakteriserer den funksjonalistiske tankegangen som oppstod i tyskland i tyveårene. Disse 
funksjonalistiske trekkene kan man se gjennom husets kubistiske form, det at alle rom får lys inn 
fra to sider, og at det er en sammenhengende trapp som går fra nederste etasje helt til øverste.  
Slette fasader av ferdigarmert betong og horisontale vindusbånd er karakteristiske trekk sammen 
med god bruk av dagslys og en gjennomarbeidet fargebruk. Byforeningen mener at Bogaard 
fortjener en påskjønnelse siden de gjennom en årrekke har tatt vare på husets identitet gjennom 
en gradvis istandsetting som ivaretar originale detaljer både utvendig og innvendig.!
 !
Bjørn og Siri Elle, Lyngdalsveien 7!
Huset ble oppført i 1939 og bygd om av arkitekt Thilo Schoder i 1954. Schoder tegnet flere bygg 
her i Farsund i etterkrigstiden og er kjent for mange. Han hadde sin utdannelse fra Tyskland og var 
kjent med periodens karakteristiske trekk. Huset i Lyngdalsveien er en skatt innvendig og 
arkitekten har gjort en spesielt god jobb med de mange plassbygde interiørløsningene, som er 
godt ivaretatt av husets nåværende eiere. Elle har bevart husets hvite farge, de mange 
teakvinduene og beholdt skifertaket, som er en av Farøys viktigste fellesnevnere. !!



! !
Farsund Byforening Årsrapport for 2014      

  

Et viktig mål for styret har vært: Forsøke å spre positiv tenkning og mulighetsfølelse 
blant folk og politikere. Skape godt samarbeid med politikere samt forsøke å inspirere 
dem til å lete etter ulike muligheter når de tar valg for byen vår.  Vi ønsker både 
bevaring og utvikling.  

!
• Styret: Gunhild Pedersen (leder/kasserer), Ingvild Koksvik (nettsideansvarlig), 

Andrea Pettersen (styremedlem), Jan Gunnar Skjeldsøy (styremedlem), Reidar 
Rotevatn (sekretær), Henriette M. Skjæveland (vara) og Cato Kjørrefjord (vara) 

• Antall medlemmer: 65   

• Antall styremøter: 7  

!
• Kurs om beplantning i offentlige rom: Gunhild deltok på dette kurset (Sted: 

Dømmesmoen i Grimstad) Interessant fordi: Hvis miljøet blomstrer så blomstrer 
menneskene, ideene og dermed også bylivet!                                                                         

• Løkplanting: Vi har vi satt ned 300 løk rundt omkring i byen. Vi har også plantet 
strandnellik i rullesteinene langs strandpromenaden, samt urter i bed på 
badehuset. Vi ønsker å fortsette med beplantning også neste år.  

• Fornyelse av hjemmeside. Byforeningen (Jarl Jåtog) hadde opparbeidet 
hjemmeside med mye informasjon om aktiviteter og gjøremål. Nå har den 
gjennomgått en vellykket oppussing. Det er lett å finne fram til ønsket 
informasjon og store klare bilder gir et flott inntrykk av Farsund by. 

• Høring: Byforeningen svarte på høringen angående utbygging på sykehustomta. 

• Sykehustomta: Jan Gunnar og Ingvild var i møte med kommunalsjef for drift Just 
Quale og Alf Jonny Iddeland for å få en orientering om prosessen rundt salget av 
sykehustomta.  !

• Besøk på byggeskikksenteret i Flekkefjord: Her fikk vi presentasjon og 
omvisning. Byggeskikksenteret gir råd om bevaring av gamle trehus. Info om 
byggeskikksenteret ligger ute på farsundbyforening.no  

• Møte i teknisk utvalg: Gunhild hadde møte med leder for teknisk utvalg Halfrid Os 
– med den hensikt å presentere Byforeningens observasjoner om søppel og 
blomster i byen. På bakgrunn av det ble vi også invitert til møte i Teknisk utvalg.  



På agendaen sto kort fortalt: Ønske om å få byen til å skinne!! Flere 
blomster,flere søppelbøtter, fjerne mer søppel, mer penger på budsjett til de som 
har ansvar for vedlikehold, snu en negativ trend, Dette møtet genererte ikke 
penger eller endring i arbeidsplaner fra kommunens side, men Byforeningens 
tanker om utfordringer og muligheter for byen -  angående søppel og 
blomster - ble i alle fall hørt. Kanskje kan det forårsake endringer på sikt?  

• Taletid på Høyres gruppemøte: Andrea og Gunhild fikk taletid på høyres 
gruppemøte angående utbygging på Solhougtoppen. Vi formidlet ønske om at 
politikerne vil vurdere ulike løsninger for boligbehov og estetikk. Vi ønsker 
utvikling.. men vi etterlyser en behovsanalyse og vurdering av flere muligheter for 
arkitektur og estetikk.   

• Møte med de ulike partiene: Vi inviterte til dialog med partiene angående 
reguleringsplaner og evt. utbygging på sykehustomta. Møtene har vært positive. 
(Et av møtene der ordfører var til stede, forårsaket utsettelse av videre planer 
inntil ny rådmann er plassert i sin stilling.) 

• Intervjuer i avisa: Angående valg av boligform eks; leiligheter kontra små hus, 
rekkehus ol. Samt valg av arkitektur 

• Byvandring med Terje Skjolddal: Lærerik rundtur som begynte på Gåseholmen og 
avsluttet på Vestersiden. Denne turen gjorde oss oppmerksom på at kommunens 
lille hus på Vestersiden (Hva kalles det?) ligger ubrukt…! Henriette fikk ansvar for 
å sjekke opp om Byforeningen kan disponere dette huset. 

• Klubbhus på Vestersiden: Blir til Byforeningens klubbhus. Vi har enda ikke tatt 
det i bruk, men vi diskuterer ideer til hvordan det kan brukes i arbeidet med å 
skape positiv oppmerksomhet rettet mot f.eks byggeskikk og bygningsestetikk. 

• Seminar Historiske sørlandsbyer: 3 styrerepresentanter deltok på trebienalen 
2014 – Utvikling og bevaring av de historiske sørlandsbyene – En konferanse om 
hvordan styrke særpreget å bidra til utvikling og bevaring. Kontakt med Lisbeth 
Iversen ble etablert. Hun var en av foredragsholderne på seminaret og senere 
inviterte vi henne til vårt medlemsmøte.  

• Medlemsmøte: Lisbeth Iversen er kveldens foredragsholder – «hvor står vi, hvor 
går vi?» Om utbygging og utvikling. Lisbeth snakker om å ha respekt for 
omgivelsene, om at vi skal ha røtter, men også fremtidsføtter, om at utbyggerne 
må forstå at de skal bygge for innbyggerne, og at i kommuner med høy trivsel 
finnes der en «Vi–følelse». Møtet ble holdt i Parken kaffebar og trakk fullt hus. 

• Prosjekt «Eplehagen»: Farsund Byforening ønsker flere møteplasser i byen. En 
liten eplehage i Strandgaten, med gjerde som skjermer for trafikken, benker, 
blomster, utsikt til sjøen og selvfølgelig epletrær, er et prosjekt vi vil jobbe med 
dette året.     



Gunhild og Ingvild var i møte med teknisk drift i kommunen (Sten Otto Tjørve, 
Hilde Drønen, Britt-Mari Langerud) og presenterte planene, med positiv respons. 
Jan Gunnar utarbeidet skisse og plan som ble oversendt kommunen.  !

• Henvendelse fra Kirken/ PARKEN: Ønsker å sette opp nytt lekeapparat utenfor 
PARKEN kafe. Vi vil gjerne bidra med ideer, men ikke med økonomisk støtte denne 
gangen.  

• Byggeskikkveileder: Byforeningen har ønsket en byggeskikkveileder. Kommunen 
er nå i gang med å lage en i samarbeid med byggeskikksenteret i Flekkefjord. Det 
er vi fornøyd med! 

• Infotavler: Arbeidet med neste serie av informasjonstavler pågår. All tekst er 
ferdig, alle plasseringene er avklart, nå gjenstår bare at kommunen setter disse i 
bestilling. Opplegg med omtale i Lister er også på plass. Håpet er at disse skal 
kunne monteres fra og med vårparten  
Seilet i Borggården: Farsund Byforening v/Jarl har også i 2014, med gode 
hjelpere, montert seilet i borggården før sesongen og tilsvarende demontert seilet 
på høsten, ligger lagret hos Jarl i Danefjellveien. 
Avis-artikler Jarl jobber med en serie avisartikler som skal omhandle gamle 
Farsund by, basert på utklipp fra de flotte by-bøkene som vi har! Håpet er at disse 
skal komme utover våren kanskje som en ukentlig sak, vent og se!                                                                                         
Brannhydrantene Teknisk på Husan v/S. O. Tjørve har lovet at 2-3 av de flotte 
som står rundt forbi i byen vår, og som nå ikke lenger er i bruk, skal bli renovert 
og bli plassert på gode og synlige steder. Det gleder vi oss til. 

!
 Ellers har det vært viktig å bruke tid det første året på å finne «tonen» i styret og 
bli kjent med dette styrets «styrkesider» ☺ Det tror jeg vi har klart godt. Nå 
ønsker vi nye utfordringer i et nytt styre i et nytt år velkommen ☺  

!
Styret i Farsund Byforening /ved leder Gunhild Pedersen 
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