
Styremøte i Farsund Byforening 29. august 2018 
Tilstede: Siv Sandnes, Christine Aunevik, Gøril Onarheim og Gunhild Pedersen 
 

Saksliste 

1. Eilert Sundt utbygging 
2. Vestersiden 
3. Leder 

 

Før møtet starter snakker vi engasjert om tema som  

- «Midlertidig» parkeringsplass ved Amfi. Gøril nevner muligheten for et brudd på 
kommunestyrevedtaket? med midlertidig parkering. Gøril sjekker ut dette.  

- En lekeplass i Farøyparken kontra ulike lekeinstallasjoner plassert på gode plasser rundt 
omkring i sentrum. 

- Samarbeid med teknisk avdeling, som ikke oppleves som særlig vellykket! 
- Initiativ til å få liv i byen igjen, byforeningen burde gjøre noe mer med det.  
- Marinelektro, som burde være en del av byen. 
- Næringsplanen på 30 sider som Gøril har lest igjennom: Byen ikke nevnt med et ord!! 
- Bruke Faceboksiden mer aktivt.  
- Være mer aktive med kommentarer i Lister 24 
- Siv mener vi kan bruke styremøtene mer som arbeidsmøter, sette av f,eks 30 min der vi 

kommenterer innlegg sammen. 
- Nettsiden www.farsundbyforenin.no kunne kanskje være mer aktiv i tillegg til å være et sted 

der det lagres referater og annen nyttig informasjon.  
 
 
1. Gøril og Jan Gunnar fikk sendt inn svar på høring til Eilertsundtutbygging innen 

tidsfristen. 
2. Vi blir enige om at det føles feil å sette i gang med å grave frem gamle stier på 

Vestersiden nå når det er så mye annet som rører seg 
3. Leder: Gunhild ønsker av familiære årsaker og tre ut av rollen som leder da hun ser at 

hun ikke kan utføre lederjobben slik den burde vært gjort. Gøril blir spurt om å overta 
som fungerende leder frem til årsmøtet i februar 2019. Gøril er ikke negativ, men gir ikke 
sitt endelige svar på dette styremøtet, men gir beskjed om/når hun er klar for å ta over.  
 

Eventuelt: 

1. Benker på broa over til Gåseholmen.  
2. Offentlig toalett i PARKEN. Gunhild ta kontakt for klarering om åpningstider evt, sjekke 

referat fra perioden PARKEN fikk kommunal godkjenning.  
3. SLACK, bruk det. Opplæring på neste styremøte som blir fredag 21. september hos Gøril. Vi 

har et kort styremøte først og deretter mat og drikke. Byforeningen spanderer maten, vi tar 
selv med drikke.  

 

Referent Gunhild Pedersen  


