
Referat styremøte i Farsund Byforening tirsdag 14. april 2015!!!
Hos Tore. Tilstede: Gunhild, Tore, Helen, Jan Gunnar, Andrea og Ingvild !!
Sak 1. Møte ang. byparken torsdag 16. april kl 16.00-18.00 i kantina på Husan!
Ingen fra styret har anledning til å stille på dette møtet, men Gunhild tar en telefon til Hilde Synnes 
Drønen og overbringer byforeningens tanker om byparken. Vi ber om referat fra møtet. Idé: Hva 
med å se på gamle bilder av parken og hente inspirasjon her? Parken minnet tidligere om en 
engelsk hage. !!
Sak 2. Gullsteinen, Coop og søppel!
Byforeningen har fått en henvendelse angående søppel ved gullsteinen og bak Coop. Hva kommer 
fra Coop og hva kommer fra andre steder? Gunhild tar kontakt med butikksjefen og forhører seg, 
og spør om de kan lukke kontaineren så ikke måkene drar søpla utover.!!
Sak 3. Planting av høstløk. Når?!
Blomstrende by: Vi planter høstløk i byen torsdag 23. april fra kl 17.00. Gunhild kjøper inn løker. !!
Sak 4. Kassererinfo!
Helen har fått permen med med medlemslister m.m. Gunhild, Helen og Ingvild møttes i går og 
snakket om fakturering osv. Helen sender ut fakturaer for medlemskontigent, på epost og papir. Vi 
vil prøve å få flere til å motta fakturaen per epost.!!
Sak 5. Medlemsmøte!
Skal vi ha ett møte om våren og ett om høsten? Invitere til foredrag? Hva skal tema være og hvor 
mye vil det koste? Vi tar det opp igjen på neste møte.!!
Sak 6. Stand i byen? Bruk av «rom» i byen?!
Helen ber om standplass for byforeningen under Kaperdagene 9.-11. juli. Med stand kan vi 
formidle hva byforeningen jobber med, verve nye medlemmer, selge CDer og hefter, selge vafler til 
inntekt til eplehagen m.m. Også forslag om å arrangere «grillfest» i hagen foran Eilert i løpet av 
sommeren.!!
Sak 7. Eplehagen !
Vi har fått grønt lys fra kommunen og politikerne til å anlegge eplehage i Strandgata. Vi jobber nå 
med planlegging, forberedelser og å få på plass finansiering og samarbeidspartnere. Området må 
klargjøres og kommunen må tilføre jord (plassen er i dag delvis asfaltert). Hagen blir sannsynligvis 
anlagt til høsten, så trærne vil blomstre neste vår. Helen har lokalisert den gamle karusellen fra 
Varbak, og undersøker om den kan settes i stand. Hun sjekker også regler for plassering/sikring av 
lekeapparater. Andrea sjekker sponsorer. Ingvild tar kontakt med banken. Tore har snakket med 
mulig sponsorer av materialer, med positiv respons. Tore sjekker også evt samarbeid med vgs, evt 
snekkerfirmaer som kan bidra. Jan Gunnar sjekker epletrær. !!
Sak 8. Eventuelt!
Dugnad - 4. og 5. mai er det dugnad i byen. Byforeningen stiller på dugnad, og vil fokusere på 
Vestersida. Ved «klubbhuset» er det en steinlagt gate vi vil se om vi kan få frem igjen. Samarbeide 
med Vestersida Vel? !
Medlemsskap som gave - forslag om å selge gavekort med ett års medlemsskap i byforeningen. 
Julegave feks? !
Badehuset - kan byforeningen stille til dugnad på Badehuset i juni? Badhusets Venner skal 
anlegge badstu og trenger all hjelp de kan få.!!
- Ingvild!!


