
Referat fra styremøte i Farsund Byforening 26. januar i Kirkegaten 14 
!!
Tilstede:!
Gunhild!
Andrea!
Henriette!
Jan Gunnar!
Ingvild!!!
1. Årsmøtet !
Årsmøtet blir onsdag 25. februar kl 19:00. Gunhild tar kontakt med Tore Hansen og hører om vi 
kan være på Backes Bu. Gunhild finner ut hvem som sitter i valgkommitéen. Invitasjoner til alle 
medlemmer på mail + annonse i avisen (Gunhild). Gunhild skriver årsrapporten, Ingvild legger ut 
på nettsidene. Ingvild og Gunhild lager budsjett for 2015. Noe å spise, drikke - Andrea kjøper pizza 
og brus, kaffe og te m.m.  !
Vi tar opp forslag på årsmøtet om at vi skal ta inn en ekstra person i styret, samt om styret ikke 
skal betale kontigent, da styremedlemmene bruker mye tid og egne ressurser på byforeningen.!!
2. Referent!
Ingvild er referent når ikke Reidar er tilstede. !!
3. Bygningsvernsprisen!
Bygningsvernsprisen offentliggjøres og deles ut på årsmøtet. Gunhild ordner med kobberplate/skilt. !
Flere aktuelle kandidater ble vurdert på møtet. Vedtak om hvem som får årets bygningsvernspris 
ble gjort, men er inntil tildelingen på årsmøtet hemmelig for andre enn byforeningens styre. 
Byforeningen utarbeider begrunnelse for tildelingen. Kan avisen lage sak?!!
4. Lekeapparater i Byparken!
Gunhild har fått mail fra Menighetsrådet v/Siri Sunde. De ønsker nytt lekeapparat i byparken.!
De har midler, men kan byforeningen være involvert? Vi foreslår lekeapparat som ikke er 
tradisjonelt lekeapparat, men som utforderer kreativt. Gunhild kommer med forslag. Byforeningen 
bidrar ikke økonomisk her.!!
5. Invitasjon til forum for norske byselskaper!
Byforeningen har mottatt mail fra Selskabet for Oslo Bys Vel, med forespørsel om å være med i et 
forum for norske byselskaper. Byforeningen takker foreløpig nei, da vi ikke har kapasitet til å følge 
opp dette.!!
6. Pliktavlevering av CD med Farsundssanger til Nasjonalbiblioteket!
Gunhild sender inn de forespurte eksemplarene. !!
7. Eplehage!
Byforeningen ønsker å jobbe for nye og spennende byrom for alle. Ønske om flere møteplasser i 
byen, kan vi få til et årlig prosjekt? Tegningene til byforeningens eplehage ble levert kommunen i 
høst. Britt-Mari Langerud er nå på saken. Jan Gunnar sender liten tekst.!
Farsund kommune klargjør - river eksisterende gjerde osv og dumper jord - innen utgangen av 
mars. Byforeningen tar så over og planter trær osv. Vi ønsker benker, epletrær, blomster, leker, 
plasser med utsikt. !
Noe for barna - utradisjonelt lekeapparat, feks xylofon? !
Budsjett må settes opp før årsmøtet - hvor mye vil det koste?!
Kan feks Montér sponse materialer?!
Kan feks Bogrønt sponse trær? - Gunhild sjekker. Discovery epler  - eller familie-epletrær (tre på 
ett)?!



Ingvild ordner møte med Sparebanken SØR (støtte under 50 000 - kan avgjøres lokalt.) Ta med 
tegningene. Ingvild og Andrea kan ta møtet. !
Byggfag Lista - Henriette snakker med Kjell Lundegaard - kan de lage gjerde som prosjekt? Og evt 
benk?!!!
8. «Klubbhuset»!
Vi har fått nøkkel. Vi må ta stilling til hva vi skal gjøre der. Rivingsjobb av gulvet? (råttent)!
Hva skal vi bruke huset til? Møterom? Vi kan bruke huset, holde det varmt osv. Vi kan også bli med 
på dugnad. Men det må settes i stand, fagmessig utført. Dette er kommunens ansvar.!!!
9. Eventuelt!
- Byforeningen hadde før og etter jul to møter med politikerne vedr. planene for utbygging av 
sykehustomta. Ordføreren har nå informert om at salget av tomta blir utsatt til den nye rådmannen 
tiltrer stillingen. !
- Skal vi ha vaskedugnad denne våren? Møte med gårdeierforereningen, handelsstanden, 
kommunen om renhold, søppel osv? Har skolene ruskendag? Vi tar opp dette igjen på neste 
styremøte.!
- Invitere Patricia fra Farsund365 til et senere styremøte?!
- Ringerunde til medlemmene - er det flere som kan få faktura og diverse på epost istedenfor 

brev?!!!!!!!!
I.K.


