
Styremøte 21/8!
Saksliste:!!
1. Gravlegge prinsippet med å uttale seg om planarbeid rent generelt?!
   Ærlig talt så har jeg personlig absolut ingen tro på at våre synspunkter blir tatt hensyn!
        til i noen som helst slags omfang.!
   Mye arbeid for ingenting. Slike prosesser styres politisk eller rent administrativt.!
        Vi har null innflytelse er min påstand.!
2. Utbyggingsplaner for Farøy                   !
      Skal vi synes noe? Personlig synes jeg opplegget er tålig bra, sorry!!
3. Planarbeid for Solhaugen                      !
      Skal vi synes noe?!
4. Planarbeid for Farsund Sykehus            !
      Skal vi synes noe? Personlig forstår jeg ikke det dugg av dette!! Latterlig?!
5. Trappeslengen 7.september                 !
      Skal vi prøve å lage dette til et årlig arrangement?!
6. Jeg har inne en søknad om støtte fra Alcoa til det årlige arrangementet Trappeslengen.!
      Håpet er at de "kjøper" konseptet.!
7. Opplegg for salg av hefter                      !
      Kombinere de 4 heftene våre til en "pakke"? Kombinere med CD*en?!
8. Gørrskapet                                              !
      Noen interesse for at noen vil jobbe videre med dette?!
9. Farsundsanger CD                                  !
      Her vil sikkert Gunhild si noe.!
10. Benker i bybildet                                   !
      Prosjektet er egentlig ikke startet enda, venter på at første benk kommer opp.!
11. Torvet                                                   !
      Noe vi bør ta tak i? Tenker generelt. Kommuneadm inviterte, men fulgte aldri opp.!
      Boder etc!
12. Ferjeleiet Farøy                                    !
     Noen som vil ta ballen?!
13. Bytviklingsprosjektet                            !
      Denne er det nå bare å legge død!!
14. Tak over borggården.                           !
      Forhåpentligvis ferdig!
15. Infotavler                                              !
      De 5 tavlene om gatekunst er på plass, jobber litt med en siste serie på ca.!
      20 tavler.!
16. Arbeidsformen vår/min                         !
      Hanne liker tydeligvis ikke dagens arbeidsform, da må vi kunne diskutere det!
17. Annet?  Fotokonkuranse, Veileder, Badehuset, Brannhydranter..............!
******************************!
REFERAT fra møte i Byforeningen 21. august 2013!!
Tilstede: Reidar, Jarl, Gunhild, Hanne, Cato. Referent: Hanne!!
    Skal vi gravlegge prinsippet om å uttale oss i planarbeid? Nei, vi fortsetter å jobbe fra sak til sak.!
    Utarbeiding av planer for Farøy: her ble det en diskusjon internt om hva vi mener. Viktig at vi ser 
hva som står i våre statuetter. I forhold til utdeling av byggeskikkprisen står det blant annet referert 
til viktigheten av å «bevare og oppmuntre til god byggeskikk.» Er utbygningsplanene på Farøy et 
eksempel på god byggeskikk? Flere av oss mener nei, ettersom det vil ødelegge det uttrykket 
denne delen av byen har i forhold til sentrum og i forhold til hvordan den ses fra sjøveien. Enighet 
om at vi bør utarbeide en formulering på hva Byforeningen mener om saken, Hanne og Gunhild 
ser nærmere på det!
    Solhaugen: her er første runde gått, men denne saken kommer nok opp igjen. Samme som 
over, vi er opptatt av at det må kunne åpnes for moderne arkitektur, men som likevel ikke må 



ødelegge for byens karakteristiske uttrykk. Det er også viktig å bevare deler av grøntarealene her, 
ettersom de er karakteristiske for denne delen av byen!
    Planarbeid for Farsund Sykehus: Solhaugen og denne saken bør ses under ett ifht å få en felles 
og presentabel infrastruktur på området!
    Hva gjør vi med Trappeslengen planlagt for 7 september? Mange i styret er opptatt og saken 
skyves til senere på høsten.!
    Ikke noe skjedd med denne saken!
    Salg av hefter – skal vi lage en pakke for CD og sanghefte? CD med Farsundssanger blir klar i 
oktober/november – det er tenkt en releasefest som del av levende lørdag-konseptet. Det er mulig 
at dette kan kobles opp mot lansering av tak i Borggården. Vi trenger sponsormidler for CDen, 
Gunhild har jobbet med saken, Cato  bidrar noe videre. Vi trenger totalt 100 000- Gunhild hører 
blant annet med Handelsforeningen osv. BYforeningen har sponset med pizza til sangere og 
musikanter på innspilling!
    Hva gjør vi med «gørrskapet»? Saken utsettes på ubestemt tid!
    se sak 7!
    Benker i bybildet – vi er fornøyd med hvordan dette er blitt!!
    Torvet og bodene: Bodene til Gertrud Wendt er blitt for dyre å produsere, kan vi koble disse til 
yrkesskolen for bygging? Saken ligger hos Jarl.!
    Ferjeleiet: Jarl følger opp!
    Byutviklingsprosjektet; her har det skjedd masse bra, men vi avslutter denne saken foreløpig!
    Tak over Borggården: FERDIG!!!
    Infotavler: 20 nye tavler er valgt ut, Nytorvet, Vestersiden, Byparken, Kirka mm. Jarl følger opp 
ifht til kart over tavler og trapper!
    vår møteform: Vi blir enige om 2 – 3 møter i halvåret, minimum. Ses opp i mot årsmøtet. Vi 
møtes 1900 en gang medio oktober, så medio november, medio januar. Forslag: 16 oktober, 20 
november, 22 januar. Vi sirkulerer i byen. Neste møte på Puben, Cato lover dempet musikk…. 
Bruker mail på hastesaker, men benytter møtene til å diskutere «tyngre» saker. Juleavslutning på 
puben første uken i desember, med julemat og juleøl, helst torsdag!
    Annet: Fotokonkurranse: vi lar vinnerbilder utstilles i Farsund sentrum, de ti beste. Lar også 
leserne stemme på sin favoritt via Farsunds Avis. Hanne skal prøve å følge opp (selv om det så 
langt går dårlig), innlevering av bilder innen 1 november, kåring innen 1 desember.!!
Brannhydranter – hvor vil vi plassere dem? Forslag om park og Nytorv.!!
Og vi stiller oss positive til tiltak knyttet rundt en renere by.


