
Referat styremøte i Farsund Byforening, mandag 25.oktober 2015  !
Tilstede: Gunhild, Tore, Helen, Jan Gunnar og Andrea.  
Referent: Andrea !
1) Eplehagen 
* Gunhild skal spørre Hansen-bygg og Arnfinn Johnsen (Mesterhus) om de vil 
sponse med å lage gjerde. Hvis de sier nei skal hun høre med venner av sønnen 
hennes. Om alle sier nei må vi tilby noen penger for å gjøre jobben. 
* Gunhild har kontaktet Brødrene Thorkildsen og bedt de hente kantsteinene som 
ble til overs. De sa de skulle gjøre det, men det har enda ikke skjedd. De kunne 
ikke slå av prisen på steinen, men kanskje vi kunne få igjen penger for de som ikke 
ble brukt. 
* Gunhild hører med Britt-Mari om vi kan plante ripsbusker og sette opp et skilt med 
"Ibsens ripsbusker" der Coop-reklameskiltet står i dag. 
* Detlef skal bore hull for drenering av eplehagen. 
* Helen skal høre med kommunen om de har noen "grønne benker" vi kan få eller 
evt. flytte fra et annet sted. Evt. spør hun Arne Marthinsen om de kan lage rammer 
til en benk, så snekrer vi selv på treplankene. 
* Vi ønsker enten karusellen som tidligere sto på Varbak eller en xylofon som 
lekeapparat. !
2) Medlemmer - hvordan sanke flere? 
* Kontingent - vi prøver å sende ut kontingenten på brevgiro igjen i stedet for på 
mail. Mail har lett for å forsvinne i mengden og bli glemt. 
* Internett - vi burde være enda mer aktive på nett og legge ut flere saker og 
oppdateringer. Ingvild kan legge ut en post på Facebook om at vi trenger flere 
medlemmer og mer støtte til arbeidet vi gjør for byen. 
* Intervju i avisen - Vi prøver å få til et slags portrettintervju i avisen der vi 
presenterer styret (Helen). Dette burde gjøres i forbindelse med en sak ang. 
eplehagen. 
*Nytt prosjekt - Eplehagen skal gjøres ferdig før vi begynner på et nytt prosjekt. 
Neste prosjekt kan f.eks være å fikse opp gater og smug på Vestersiden. Vi kan 
også spørre folk på Facebook om de har forslag til nytt prosjekt. !
3) Ny ordfører og politikere 
* Den nye ordføreren Arnt Abrahamsen hadde sagt til Gunhild at han gjerne ville 
komme på et Byforeningsmøte. 
* Det er viktig at vi holder kontakt med politikerene og arrangerer møter med de. !
4) Skjer det noe vi skal engasjere oss i? 
*Alle i styret har ansvar for å følge med på kommunens sider, spesielt sakslister til 
formannsskapet og teknisk. Disse listene blir lagt ut under "Nyheter" !
5) Forslag til neste bygningsvernpris. Flere bygg som er aktuelle.  !
6) Styret i Farsund Byforening neste år 



* Gunhild vil gjerne fortsette som leder hvis hun kan ha det slik som det er nå, og 
ikke bli pålagt noe større ansvar. 
* Alle styremedlemmer som var tilstede på dagens møte vil fortsette et år til. 
* Vi ønsker å øke styret med minst ett styremedlem. Dette må vedtas på årsmøtet. !
7) Juleavslutning 
* Det blir julebord for styret i Farsund Byforening 28.november kl.19 hos Gunhild. !
8) Eventuelt 
* Endring av statuttene til bygningsvernprisen må endres slik at både eksteriør og 
interiør gjelder ved utdeling av prisen? 
! !


