
Referat:(Farsund(Byforenings(årsmøte(for(2015(
Backes(Bu,(29.(februar(2016(kl(19.00(
!

!

1)! Valg(av(møteleder(og(referent.(
Helen!Tallerås!velges!som!møteleder,!da!byforeningens!leder!Gunhild!Pedersen!har!meld!

frafall!pga!sykdom.!Ingvild!Koksvik!velges!som!referent.!

!

2)! Godkjenning(av(innkalling(og(saksliste.((
Innkalling!til!årsmøtet!er!blitt!gjort!ved!annonsering!i!avisen!Lister,!på!byforeningens!nettside!

og!facebookside.!Innkallingen!blir!godkjent.!Sakslisten!er!satt!opp!i!henhold!til!vedtektene.!

Saksliten!blir!godkjent.!

!

3)! Årsrapport(for(2015.(
Årsrapporten!blir!godkjent.!!

!

4)! Regnskap(for(2015(
Regnskapet!blir!godkjent.!

!

5)! Budsjettforslag(for(2016.((
Budsjettet!blir!vedtatt,!med!ending!etter!forslag!fra!møtedeltaker!om!å!bevilge!10.000!kr!

mer!til!styrets!disposisjon.!!

!

6)! Kontigent.(
Kontigenten!vedtas!å!forbli!uendret.!Vi!ønsker!å!finne!en!fordel!som!medlemmer!av!

foreningen!skal!få!gjennom!medlemskapet.!

!

7)! Innmeldte(saker(til(årsmøtet.(
Ingen!innmeldte!saker!er!kommet!inn!innen!fristen!1.!februar.!Sak!fremmet!av!styret!om!

Eplehagen,!se!vedlegg.!

!

8)! Valg(av(nytt(styre.((
Styret!i!Farsund!Byforening!har!i!2015!bestått!av:!

!

Gunhild!Pedersen!–!leder!!

Jan!Gunnar!Skjeldsøy!Q!styremedlem!!

Andrea!B.!Pettersen!–!styremedlem!!

Reidar!Rotevatn!–!styremedlem!!

Ingvild!Koksvik!–!styremedlem!!

Tore!Galdal!–!vara!!

Helen!Talleraas!–!vara!!

!

Forslag!til!styre!i!2016:!

!

Gunhild!Pedersen!–!leder!(på!valg!for!1!år)!

Jan!Gunnar!Skjeldsøy!–!styremedlem!(ikke!på!valg,!1!år!igjen)!

Reidar!Rotevatn!–!styremedlem!(ikke!på!valg,!1!år!igjen)!



Andrea!B.!Pettersen!Q!styremedlem!(på!valg!for!2!år)!

Tore!Galdal!–!styremedlem!(på!valg!for!2!år)!

Lisa!Brøvig!–!vara!(på!valg!for!1!år)!

Christine!Bjørndal!–!vara!(på!valg!for!1!år)!

!

Styret!ble!valgt!som!foreslått.!!

!

Årsmøtet(hevet.(
!

QQQQ!!

!

!

I!forkant!av!årsmøtet!ble!Bygningsvernprisen!for!2015!utdelt.!Prisen!gikk!til!Brøvigs!

kontorbygg!i!Strandgaten.!Avisen!Lister!og!prismottakerne!var!tilstede!under!utdelingen.!

!

Etter!at!årsmøtet!var!hevet!ble!det!diskutert!hva!byforeningen!skal!fokusere!på!i!tiden!

fremover.!Mange!gode!idéer!ble!lagt!fram!av!foreningens!medlemmer!som!var!tilstede.!

Blant!det!som!ble!tatt!opp!var!fortau!i!byen,!samt!fortau!og!belysning!mellom!kjøpesenteret!

og!Listerveien,!støyskjerming!og!alternativer!til!plexiglass!som!er!planlagt!langs!Listerveien!

(tregjerder,!asaltrær,!hengebjørk,!annen!beplantning?),!istandsetting!av!Waages!hus!og!

Vekterbolingen!på!Vestersiden,!hvordan!få!VestQAgdermuseet!til!å!få!et!større!fokus!på!byen,!

forslag!om!flytting!av!sørlandshuset!på!Spindsodden!til!Vestersiden!m.m.!Det!ble!også!

diskutert!hvordan!vi!kan!få!flere!medlemmer!til!byforeningen,!og!hvilke!fordeler!

medlemmene!skal!ha!i!forhold!til!de!som!ikke!er!medlemmer.!!

!

!

I.K.!!



Årsberetning 

 

2015 har vært et litt roligere år for Byforeningen enn det var i 2014. 
Leder studerer for tiden på deltid, styret ble tidlig informert om at det 
av den grunn kunne bli et litt mindre aktivt år enn det foregående. Det 
har likevel vært prosjekter å ta tak i. Vårt mål er fremdeles å være en 
forening som har et positivt samarbeide med kommunen og andre 

samarbeidspartnere.  

 

Styret har i år bestått av  

Gunhild Pedersen – leder 

Ingvild Koksvik – nettsideansvarlig og sekretær 

Andrea B.Pettersen – styremedlem 

Jan – Gunnar Skjeldsøy – styremedlem 

Reidar Rotevatn – styremedlem  

Tore Galddal – vara 

Helen Talleraas – vara og kasserer 

 

Antall medlemmer: 85 

Antall styremøter: 7 

 

•! Prosjekt Eplehagen: Hagen fikk godkjennelse i formannskapet i 
slutten av mars 2015. Det har vært en god del «skjær i sjøen» 
som Byforeningen ikke har kunnet rå over og som flere ganger 
har forårsaket utsettelse. Hagen står nå ferdig beplantet og 
venter på gjerde, benker samt en lekeinstallasjon. Det er denne 
hagen som har fått vår hovedprioritet dette året. Det har handlet 
om: Samarbeid med kommunen, overraskelser i form av asfalt 



som underlag, fjerning av asfalt for beplantning, legging av jord, 
såing av gress, legging av kantstein. En sponsor til gjerdet trakk 
seg og det viste seg å være vanskelig å skaffe ny. Dette blir tatt 
opp som en sak seinere i årsmøtet  

•! Plaketter: Ved årsmøtet 2014 ble de siste plakettene til 
Bygningsvernprisen delt ut. Vi har nå mottatt 20 stk nye plaketter 

•! Møter med kommunen: Sommer i Farsund, Ny vei på Vestersia 
•! Beplantning: Det ble plantet 500 vårløk på ulike steder i byen 

tidlig i høst – tulipaner i ulike farger og påskeliljer.  
•! Henvendelser og innspill: Søppelkontainer ved Coop, gammel 

brønn mellom Skaugaardsgate 3 og 5.Denne brønnen er 
bevaringsverdig, benker på broa over til Gåseholmen 

•! Dugnader: Badehuset, byparken 
•! Høringer: Skaugaardsgate 8  

 
•! «Klubbhuset»: Blir nå brukt til lagring av dører fra hus som ble 

revet i forbindelse med veiutbygging. Ellers ikke brukt.  Gulv på 
kjøkken/inngang må fikses før det kan brukes.  
 
 
 





Forslag(til(budsjett(Farsund(Byforening(2016(

( ! !

Utgifter( ! !
Gitte!gaver! ! 1000!
Kontorrekvisita! ! 400!
Porto! ! 1000!
Annonser! ! 3000!
Bankgebyrer! ! 600!
Beplantning!i!byen! ! 5000!
Eplehage! ! 50.000!
Dugnad! ! 1000!
Møteutgifter! ! 2000!
Nettside! ! 2000!
Medlemsmøter! ! 5000!
Til!styrets!disposisjon!! ! 10000!
Sum(utgifter( ( 81.000(
!

!

Jarl!Jåtog!foreslo!i!årsmøtet!å!sette!av!et!beløp!til!styrets!disposisjon!slik!at!det!blir!litt!handlingsrom.!
Foreslått!beløp!var!kr.!10.000,N!som!ble!enstemmig!vedtatt.!!

!

Inntekter( ! Kr(
Kontingenter! ! 26.000!

Kulturmidler! ! 5000!
Salg!hefter!og!cd!er! ! 2000!
Norsk!tipping,!grasrot!midler! ! 1500!
Renter!sparebanken!sør! ! 1000!
! ! !
Sum(inntekter( ! 35500(



Sak$til$årsmøtet$i$Farsund$byforening$29.02.2016$fremmet$av$styret$

$

$

$

Finansiering)ferdigstilling)av)Eplehagen)

$

Bakgrunn:$$

Eplehagen$ble$i$2014/2015$påbegynt$som$prosjekt$i$regi$av$Farsund$byforening.$Arealet$tilhører$

Farsund$kommune,$og$det$er$inngått$avtale$med$kommunen$om$utforming$og$bruk.$Prosjektet$fikk$en$

del$utfordringer$i$2015$og$fremdriften$har$derfor$ikke$gått$som$planlagt.$Det$har$vært$forsinkelser$i$

det$arbeidet$som$skulle$utføres$og$det$har$også$vært$økonomiske$utfordringer.$Sponsorer$har$trukket$

seg,$og$prosjektet$må$finansieres$på$alternativ$måte.$En$har$forsøkt$å$finne$nye,$uten$å$lykkes,$men$

det$jobbes$fremdeles$med$dette.$Styret$jobber$også$med$å$undersøke$om$en$kan$finne$noen$som$er$

interessert$i$å$bistå$med$byggingen$av$selve$gjerdet$rimeligere.$Skatteetaten$gir$lag$og$foreninger$

mulighet$til$å$betale$lønn/honorar$skattefritt$etter$spesielle$regler.$$

For$at$en$ikke$skal$komme$i$en$situasjon$der$en$ikke$får$fullført$prosjektet$omtrent$som$planlagt$ber$

styret$årsmøtet$om$anledning$til$å$bruke$inntil$kr.$50.000,L$av$foreningens$midler$til$dette.$$

Forslag$til$vedtak:$$

Årsmøtet$gir$styret$anledning$til$å$bruke$inntil$kr.$50.000,L$til$ferdigstillelse$av$Eplehagen.$Beløpet$

arbeides$inn$i$årets$budsjett,$i$egen$sak.$$

$


