
Konstituerende styremøte i Farsund Byforening 23. mars 2015!
Referat!!!
Møtet ble avholdt hos Gunhild. !
Til stede: Gunhild, Andrea, Jan Gunnar, Helen, Tore og Ingvild!!!
Sak 1. Konstituering!!
Styret i Farsund Byforening består i 2015 av:!!
Gunhild Pedersen - leder!
Jan Gunnar Skjeldsøy - styremedlem!
Reidar Rotevatn - styremedlem!
Andrea B. Pettersen - styremedlem!
Ingvild Koksvik - styremedlem!
Helen Talleraas - vara!
Tore Galdal - vara!!
Helen ble valgt til kasserer. Reidar ble valgt til sekretær, og Ingvild som varasekretær. Ingvild ble 
valgt som ansvarlig for nettsider og facebook.!!
Sak 2. Innføring av det vi er engasjert i til nye medlemmer!
Gunhild informerte om byforeningens pågående prosjekter og saker vi har jobbet med i 2014. 
Forslag og ønsker for hva vi skal jobbe med i tiden som kommer er velkomne.!!
Sak 3. Medlemskontigent!
Vi kommer til å begynne å bruke et nettbasert faktueringsprogram for utsendelse av fakturaer per 
epost. Dette vil gjøre innkrevingen av medlemskontigent enklere og mer oversiktelig. Medlemmer 
som ikke har epost vil få faktura i posten. Ingvild og Gunhild rydder opp i medlemslistene og 
sender ut fakturaer med brev om byforeningens planer og arbeid i nær framtid. Byforeningen skal 
ha som mål å få flere medlemmer i løpet av 2015 enn foreningen hadde i 2013.!!
Sak 4. Eplehagen!
Saken skal opp på formannskapsmøtet førstkommende torsdag. Vi avventer klarsignal. !
Kommunen har revet det som var igjen etter strandbaren. Det ble da oppdaget at det var asfalt 
under. Avtalen med kommunen er at vi overtar en beplantningsklar tomt, så asfalten vil måtte 
fjernes der trærne skal plantes. !
Søknad om øknomisk støtte til eplehagen er sendt Sparebankstiftelsen SR-bank innen fristen 19. 
mars. Evt sponsorer, støttespillere og samarbeidspartnere skal kontaktes, oppgaver ble fordelt 
styremeldlemmene i mellom.!!
Sak 5. Sykehustomta!
Salget av sykehustomta ble stanset inntil ny rådmann var på plass. Byforeningen avventer.!!
Sak 7. Plaketter!
Det er tomt for plakettene som deles ut til vinnerne av bygningsvernsprisen. Gunhild har undersøkt 
priser for å trykke opp flere. Vi bestiller inn 50 stk i støpt messing til en estimert pris på 335 kr + 
mva/stk. I tillegg kommer kostnad på scanning og vektorisering av støpeformoriginal estimert til ca 
3-4 timer a 950 kr.  !!
Sak 8. Fane/17. mai? Eller annet som kan være byforeningens kjennemerke?!
Vi kom fram til at fane ikke er noe vi prioriterer nå. Kan vi ha stand på arrangementer i sommer, 
feks borggården, kaperdagene e.l.? Med info om byforeningen, salg av CDer og hefter m.m.!



Sak 10. Sommer i Farsund!
Gunhild informerte om møte hun deltok på vedr. aktiviteter i byen denne sommeren.!!
Sak 11. Eventuelt!
Beplantning i byen - løkblomstene vi plantet i høst er nå på vei opp. Hvor og hva skal vi plante 
neste gang? Forslag om å plante høstløk (som blomstrer om høsten) i tillegg til vårblomster som 
tulipaner, påskeliljer og krokus. Urtene vi plantet ved Badehuset ser også ut til å klare seg - 
persillen og salvien er grønn nå.!
Det blir dugnad i byen 4./5. mai - noter i kalenderen. !!!!
 


