
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2020 I LILLEHAVN VELFORENING 

LØRDAG 17. JULI 2021 

Møtested: Bedehuset 

Til stede: 28 personer 

 

1. Rune Strøm ble valgt til møteleder. 

Helen Eie ble valgt til referent. 

Jan Gerhard Josdal og Helge Thoreby ble valgt til å undertegne 

årmøteprotokollen i tillegg til møteleder. 

 

2. Årsmeldingen ble gjennomgått av Helen Eie. Jan Gerhard Josdal hadde 

en kommentar til punktet om gangstien. Han vil ikke ta betalt for 

arbeidet. Kostnadene vil kun være til materialer. Han anslår kostnadene 

til rundt kr. 5 000.  

Årsmeldingen ble vedtatt av årsmøtet. 

 

3. Årsregnskapet ble gjennomgått av Terje Martinsen. Saldo på konto pr. 

17.7. var kr. 74 000. Økonomien vurderes som god, og med 

kontingentinnbetalinger i august vil saldoen øke med om lag kr. 25 000. 

Overskuddet etter St. Hans er på rundt kr. 14 000. Det er kommet godt 

med innbetalinger for båtplassene på gjestebrygga, og Grasrotandelen 

ved Norsk Tipping gir også jevnlige inntekter.  

 

Det er ikke gjort noen store investeringer i 2020. Velforeningen har en 

del T – skjorter og kopper på lager. Det vil bli bestilt nye capser. 

Kontingenten beholdes uendret (kr. 400). 

 

Trond Løvsland har revidert årsregnskapet, og årsmøtet vedtok 

årsregnskapet for 2020.  

 

4. Oppsummering av saker tatt opp under årsmøtet for 2019: 

• Gangstien: Det vil bli satt opp rekkverk av tre, og arbeidet vil bli utført 

av Jan Gerhard Josdal. 

• Trampolinen: Det er satt opp nytt nett og bunn. I tillegg er det hengt 

opp et skilt med maksimal vekt på trampolinen (140 kg). 



• Sjøbua til Fjeldskår: Bua er solgt. 

• Lys på moloen: Det er delte meninger om dette spørsmålet. Saken 

utsettes inntil videre. 

• Betong på moloen: Styret v / Rune Strøm har gjort avtale med fagfolk 

om befaring. 

• Lindesnes fyr: Lillehavn Velforening er registrert i 

Velforeningsregisteret. Det gir rabatt for hyttekort. 

• Ladere for el. biler: Sameiet Lillehavn Marina har saken. SLM foreslår 

at bilene lades i Lyngdal, men vil se på en type nødlading som vil være 

tilgjengelig for alle. Det vil ikke medføre store gravearbeider og 

kostnader.  

Terje Martinsen har fått tilbud fra et firma om elbilladere til kr. 

40 000. Selve gravearbeidet vil komme på kr. 150 000 – 200 000. 

 

5. Aktuelle saker for medlemmene: 

• Båthengere: Ansgar Gabrielsen er positiv til lagring av båthengere på 

sin eiendom på Høyland. Han tenker å planere ut et større område. 

Styret jobber videre med saken. 

• Jan Gerhard Josdal kommenterte sikkerheten i forhold til parkering. 

Enkelte ganger er parkeringen slik at en brannbil vil ha problemer 

med å komme fram. 

• Fibertilbud fra Telenor: Tilbudet er avhengig av at mange er 

interesserte. Dersom tilstrekkelig antall takker ja til tilbudet, vil 

Telenor gjennomføre befaring innen 3 måneder. Etter det vil det bli 

tatt en beslutning, og arbeidet vil være ferdig innen 9 – 12 måneder. 

Planen er at Telenor graver opp helt fram til døra.  

• Gangstien til Våge: Stien er veldig tilgrodd, og det er mye flått. Det 

kom opp et forslag om å betale en person for ryddejobben. 

Alternativet er å gjøre arbeidet på dugnad. Grunneiere må 

forespørres. Styret arbeider videre med saken. 

• Båtturen: August Fjeldskår vil ta med påmeldte deltakere (rundt 50) 

på tur østover med skøyta RUBB. Båten er eid av Vest Agder 

fylkesmuseum. Mål for turen er Svinør, og underveis vil August 

fortelle om kystkulturen og hummerfisket. 

• Hjertestarteren: Hjertestarteren er inne i boden. Den er sjekket, og alt 

er i orden. Koden til boden er 1130, og hjertestarteren befinner seg til 



venstre i tavlerommet. Spør Kirsten Vibeke Strøm om det er ønskelig 

med individuell informasjon.  

Stikkord for HLR: Bevissthet, frie luftveier, varsling, 113, 2 innblåsinger 

– 30 kompresjoner. 

• Postkassestativet på toppen av bakken ser ikke bra ut. Det burde også 

vært lys der. 

• Det kom en anbefaling om Spond Cash Back i tillegg til 

Grasrotandelen. Den enkelte registrerer bankkortet sitt i systemet, og 

kjøp i enkelte butikker vil gi velforeningen inntekter. 

• Det hadde vært kjekt for de unge i havna med basketballkurv. Det var 

forslag om å plassere kurven på «Hjemmet». Ballbingen hadde også 

vært kjekk å bruke. Den må da ryddes, og gjerdene må ordnes. Styret 

må høre med eieren av «Hjemmet». 

• Det ble også foreslått å kjøpe noen havkajakker og padlebrett. Etter 

en diskusjon var det enighet om at foreldre tar ansvar for utstyr selv. 

Det kan legges ut spørsmål om å få låne på Facebook. 

• Helge Thoreby informerte om rimelig golftilbud på Spangereid. 

Familiemedlemskap koster kr. 1 000, mens et personlig medlemskap 

koster kr. 500. 

 

6. Valgkomiteen har bestått av Kristian Hennestad og Gunnhild Fjeldskår.  

Nytt styre: 

Rune Strøm – leder 1 år 

Helen Eie – 2 år 

Terje Martinsen – 2 år 

Svend E. Svendsen – 2 år 

August Fjeldskår – 1 år 

 

Neste års valgkomite` består av Kristian Hennestad og Gunnhild 

Fjeldskår. 

 

Trond Løvsland fortsetter som revisor. 

 

 

 

 



Lillehavn, 26. juli 2021 

 

Helen Eie 

Referent 

 

………………………………………………… 

Rune Strøm 

 

………………………………………………..  ………………………………………………… 

Jan Gerhard Josdal    Helge Thoreby 


