PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2019 I LILLEHAVN VELFORENING
LØRDAG 18. JULI 2020
Møtested: Bedehuset
Til stede: 25 personer

1. Rune Strøm ble valgt til møteleder.
Helen Eie ble valgt til referent.
Trond Gabrielsen og Martin Harket ble valgt til å undertegne
årmøteprotokollen i tillegg til møteleder.
2. Årsmeldingen ble gjennomgått av Helen Eie. Det var ingen kommentarer
til meldingen, og den ble vedtatt av årsmøtet.
3. Årsregnskapet ble gjennomgått av Terje Martinsen. Saldo på konto pr.
31.12.2019 var kr. 15 674,47. På grunn av en misforståelse har ikke kr.
9 000 i medlemsavgift fra Lillehavn Marina kommet med i 2019. Dette
beløpet vil komme med i årsregnskapet for 2020. I 2019 har
velforeningen fått inn kr. 1 500 i Grasrotandel, og medlemmene ble
oppfordret til å støtte velforeningen gjennom Grasrotandelen ved Norsk
Tipping. Årsregnskapet ble vedtatt under forutsetning av at Trond
Løvsland tar en etterrevisjon.
4. Valgkomiteen har bestått av Kristian Hennestad og Gunnhild Fjeldskår.
Ingen av styrets medlemmer var på valg. Det betyr at styret fortsetter
med Rune Strøm som leder, Terje Martinsen som kasserer, Helen Eie
som sekretær og Jorun Andersen, August Fjeldskår, Truls Lange - Nielsen
og Sissel Fjeldskår Grisledal som styremedlemmer.
Neste års valgkomite` består av Kristian Hennestad og Gunnhild
Fjeldskår.
5. Kontingent for 2021 ble vedtatt å bli kr. 400 som i 2020.
6. Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt av årsmøtet. De viktigste
endringene er:

• Valgkomiteen foreslår leder, kasserer, sekretær, valgkomite` og
revisor.
• Kasserer blir tildelt prokura.
• Årsmøtet eller kassabeholdningen setter grenser for styrets
fullmakter.
7. Oppsummering av saker tatt opp under årsmøtet for 2018. ref.
møteprotokoll:
• Gangstien: Arbeidet med vedlikehold av stien gjenstår. Styret ser til at
dette blir gjort ved neste års dugnad. Det er behov for gjerde på den
ene sida av stien. Styret innhenter pris for et smijernsgjerde og
kontakter grunneier Helge Robertsen for tillatelse til å sette opp et
gjerde.
• Trampolinen: Styret sørger for at det kommer opp et skilt som
informerer om at trampolinen kan benyttes fra kl. 9.00 – 22.00. I
tillegg opplyses det om at det kun kan være 3 personer om gangen i
trampolinen. Trond Gabrielsen undersøker antallet personer som er
forsikret i trampolinen. Det er mulig å sette opp en liten trampoline
for de minste barna på lekeplassen mellom hyttene i Lillehavn
Marina. Kristian Hennestad drøfter saken med styret i sameiet for
Lillehavn Marina.
• Kystverket og skilting av fart innenfor moloen: Styret fikk årsmøtets
godkjenning på å legge denne saken på is.
• Sjøbua til Fjeldskår: Styret har lagt saken på is. Bankene ville ikke gi
lån til en velforening med skiftende styremedlemmer. I tillegg var
medlemmene i Sameiet Holmen negative til mulige konsekvenser av
hyppige sammenkomster i sjøbua.
8. Lys på den store moloen ble diskutert. Meningene var delte, men
flertallet ønsket at en skulle utrede alternativer og innhente pris.
Muligheten for støtte vil bli undersøkt før et endelig forslag legges fram
for årsmøtet.
En diskuterte også oppgradering av moloen ved å legge ny betong på
gangveien, for å gjøre moloen mer tilgjengelig for turgåere. Pris vil bli
innhentet, og kystverket og kommunen vil bli kontaktet for å undersøke
muligheten for støtte.

9. Rabattordning på fyret
Lillehavn Velforening er registrert i Velforeningsregisteret og får dermed
rabatt på Lindesnes fyr. Prisen for et hyttekort er kr. 350. Det gjelder for
6 personer og gjelder hele sesongen.
10. El – billadere
• Sameiet Lillehavn Marina eier parkeringsplassene. Kristian Hennestad
har innhentet tilbud på 4 «hjemmeladere» med å ta strøm fra den
røde bua. Tilbudet er på kr. 115 000. Forutsetningen for å gå i gang er
at rundt 10 – 15 personer er interesserte i å være med i ordningen.
Hver enkelt må betale kr. 3 000 i «inngangspenger». Ordningen
krever også tilgang til nettverk.
• Terje Martinsen har sendt henvendelse til «Grønn kontakt» for å få 2
offentlige ladestasjoner. Han viser til regjeringens tydelige mål om
antall elbiler i 2025 og tenker at det offentlige er forpliktet til å legge
til rette for lading av el – biler.
Styret vil arbeide videre med saken om el – billadere. I tillegg vil det
undersøkes om Roy Gabrielsen er positiv til å leie ut plass til
båthengere. Styret informerer medlemmene i Lillehavn Velforening
om hvor det er mulig å leie plass for båthengere.

Lillehavn, 24. juli 2020

Helen Eie
Referent

…………………………………………………
Rune Strøm

………………………………………………..

…………………………………………………

Trond Gabrielsen

Martin Harket

