
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2021 - 2022 I LILLEHAVN VELFORENING 

LØRDAG 9. JULI 2022 

Møtested: Bedehuset 

Til stede: 29 personer 

 

1. Rune Strøm ble valgt til møteleder. 

Helen Eie ble valgt til referent. 

Jan Ivar Ingebretsen og Svein Engelsvold ble valgt til å undertegne 

årsmøteprotokollen i tillegg til møteleder. 

 

2. Årsmeldingen ble gjennomgått av Helen Eie. Årsmeldingen ble vedtatt av 

årsmøtet. 

 

3. Årsregnskapet ble gjennomgått av Terje Martinsen. Økonomien vurderes 

som god. I løpet av det siste året er det brukt midler til materialer til 

trappa, nye fjærer og duk til trampolinen, materialer til stylter og gaver 

til basaren. De viktigste inntektene er medlemskontingenten (kr. 21 500) 

og St. Hans (kr. 16 300). For gjestebrygga er det kommet inn kr. 2 456, 

mens Grasrotandelen i Norsk Tipping har gitt kr. 2 900. 

 

Med kontingentinnbetalinger i august vil saldoen øke til om lag kr. 

100 000. Ny pumpe til akvariet vil koste kr. 16 000. Nytt lys i akvariet er 

sponset av Terje Martinsen. Lyset står på fra kl. 20.00 til kl. 24.00. 

 

Velforeningen har en del T – skjorter og kopper på lager. Det er også 

bestilt nye capser.  

 

Trond Løvsland har revidert årsregnskapet, og årsmøtet vedtok 

årsregnskapet for 2021.  

 

4. Kontingenten beholdes uendret (kr. 400). 

 

5. Oppsummering av saker tatt opp under årsmøtet i 2021: 

• Gangstien: Jan Gerhard Josdal har gjort arbeidet på en meget flott 

måte. 



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

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

• Fisk i Vågevann: Styret v / Rune Strøm har hatt en henvendelse til 

miljøavdelingen i fylket. Det er en komplisert prosess for å få 

godkjenning. Alle grunneiere må godkjenne, og det må sendes 

vannprøver for godkjenning. Rune Strøm drøfter saken videre med 

Kjell Olsen, som har satt ut fisk i andre vann. 

• Webkamera: Saken er under arbeid. 

• Sommerfest: Det ble for dyrt å leie telt. 

• Lindesnes fyr: Lillehavn Velforening er registrert i 

Velforeningsregisteret. Det gir rabatt for hyttekort. Styret har sendt 

liste over medlemmene i Lillehavn Velforening til fyret. I 2023 må 

styret ta en opptelling av de medlemmene som ønsker å kjøpe 

hyttekort og sende lista til fyret. 

 

6. Spangereid Idrettslag vil ikke lenger sette opp telt på dugnad. Det ble 

diskutert om Velforeningen skulle kjøpe teltet sammen med Åvik 

Velforening. Det var ikke stemning for å kjøpe teltet, og saken avsluttes. 

  

7. Den store moloen har behov for oppgradering. Årsmøtet vedtok å bruke 

midler på støping av den første delen av moloen (rundt 10 – 15 meter). 

Det kom forslag om å ha solcellelys på bakken. Saken om lys på moloen 

drøftes neste årsmøte. 

 

8. Grunneieren til badeplassen i Vågevann er positiv til at Velforeningen 

fyller på sand. Badeplassen må sjekkes for nødvendig grunnarbeid. 

 

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

Nytt styre:  Rune Strøm – leder 1 år 

Helen Eie – 1 år igjen 

   Terje Martinsen – 1 år igjen 

   Svein E. Svendsen – 1 år igjen 

   August Fjeldskår – 2 år 

Neste års valgkomite` består av Kristian Hennestad og Gunnhild 

Fjeldskår. 

 

Trond Løvsland fortsetter som revisor. 



 Aktuelle saker for medlemmene: 

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

vært lys der. Styret kontakter kommunen. 

• Båtvraket ved kaien er tidligere meldt til kommunen. Det er ikke 

kommet svar på dette varselet. Styret sender nytt varsel. 

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

forslag om å plassere kurven på «Hjemmet». Styret hører med eieren 

av «Hjemmet». Sølvi Brekklund Sæves tar ansvar for å kjøpe 

basketballkurver og få satt dem på plass. 

 

 

 

 

 

 

 

Lillehavn, 18. juli 2022 

Helen Eie 

Referent 

 

………………………………………………… 

Rune Strøm 

 

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

Jan Ivar Ingebretsen    Svein Engelsvold 


