
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2018 I LILLEHAVN VELFORENING 

SØNDAG 21. JULI 2019 

Møtested: Bedehuset 

Tilstede: Ca. 30 personer 

 

A. Rune Strøm ble valgt til møteleder. 

B. Helen Eie ble valgt til referent. 

C. Helge Thoreby og Kristian Hennestad ble valgt til å undertegne 

årmøteprotokollen i tillegg til møteleder. 

D. Årsberetningen ble gjennomgått av Rune Strøm. Det var ingen 

kommentarer til denne. 

E. Årsregnskapet ble gjennomgått av Gunnhild Fjeldskår. Saldo på konto pr. 

31.12.2018 var kr. 11 210,01. Årsregnskapet ble vedtatt under 

forutsetningen av at Trond Løvsland tar en etterrevisjon. Det ble gitt en 

oppfordring til medlemmene å støtte Lillehavn Vel gjennom 

Grasrotandelen ved Norsk Tipping. 

F. Valgkomiteen har bestått av Kristian Hennestad og August Fjeldskår. Det 

ble valgt 3 nye styremedlemmer for 2 år: Jorun Andersen, August 

Fjeldskår og Helen Eie.  

I tillegg vil styret bestå av Rune Strøm, Sissel Fjeldskår Grisledal, Terje 

Martinsen og Truls Lange – Nielsen. 

Neste års valgkomite` består av Kristian Hennestad og Gunnhild 

Fjeldskår. 

G. Aktuelle saker for medlemmene: 

• Kontingenten ble endret til kr. 400 fra 2020. Kontonummeret er 

3040.25.04680. 

• Lillehavnsartikler kan kjøpes ved å ta kontakt med Rune Strøm. Kopp 

og caps koster kr. 100, mens t-skjorte koster kr. 200. 

• Styret har behov for å sende ut informasjon til medlemmene ved ulike 

anledninger. Ved endring av mailadresse informeres Terje Martinsen. 

• I 2020 blir det dugnad 2. mai og feiring av St.Hans 20. juni. 

• Det ble vedtatt at styret fra 2020 skal bestå av 5 medlemmer. 

• En av de to nye benkene ble flyttet til moloen bak akvariet. Den andre 

står ved akvariet. Det er foreløpig ikke behov for flere nye benker. 



• Gangstien bak «Velplassen» vil bli oppgradert i forbindelse med neste 

års dugnad. Det samme vil gjelde rydding av stien til Vågevann. 

• Det vil bli vurdert å kjøpe inn en trampoline til bruk for de minste 

barna. Pris og plassering vil ha innvirkning på videre beslutning. 

• Enkelte båtførere kjører for fort innenfor moloene. Styret vil søke 

Kystverket om skilting. 

• Kristoffer Gill orienterte om regelverket for felling av rådyr. Reglene 

er strenge, og både grunneier og kommune må søkes. I høst har Gill 

fått løyve til 3 rådyr. På hele Lindesneshalvøya er det gitt løyve til 

felling av 7 dyr tilsammen. Kontakt Kristoffer Gill dersom rådyr er for 

nærgående eller plagsomme: 

Kristoffer Gill 

934 99 320 

Kristoffer.Gill@BlockBerge.no 

• Styret fikk årsmøtets godkjenning på å undersøke om øvre del av 

sjøbua til Fjeldskår kan kjøpes av Lillehavn Vel. Det vil bli innkalt til et 

ekstraordinært årsmøte dersom dette blir aktuelt. 

• August Fjeldskår orienterte om regler for salg av fisk og skalldyr. Alt 

må registreres. 

 

 

Helen Eie 

Referent 
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