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Kvitholmens venner 
Protokoll fra årsmøtet for 2006  
 
 
Dato: 12. april 2007  
Sted: Vevang skole 
Antall tilstede: 24 stk 
Andre: Besøk fra Møre og Romsdal fylke ved Nina Torske  
 
 
INNLEDENDE 
 
Leder i styret ønsket velkommen, samt litt orientering. 
 
Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. 
 
Valg av ordstyrer. Foreslått Bjarne Smørholm. Forslaget ble godkjent. 
 
Valg av to til å skrive under protokollen: Foreslått Knut Arne Grindvik og Bernt Inge Eide. 
Forslaget ble godkjent. 
 
Beretning fra arbeidet i styret.  
Bjarne leste gjennom årsberetningen fra arbeidet for 2006. Det har vært 750 besøkende på 
Kvitholmen i 2006, som har skrevet seg inn i turboka. Ingen kommentarer til beretningen. 
 
Gjennomgang av arbeidet som er utført i 2006 
• Fyret – sandblåst, ny puss, tettet toppdekket (Kystverket) 
• Naustet – takrenner, hengsler, maling, vindskeier m.m. (Kystverket) 
• Flytebrygger – lagt ut brygge inne i havna (finansiert gjennom gaver og tilskudd).  
• Krana – demontert og tatt på land for istandsetting 
• Fyrmesterboligen – rydding samt div vedlikeholdsarbeid 
• Tjenesteboligen – rydding samt div vedlikeholdsarbeid 
• Fjøs/maskinhus – rydding samt div vedlikeholdsarbeid 
 
Tanker om 2007 
• Tjenesteboligen – pusses opp innvendig og utvendig 
• Naustet – legge tak, maling, bli ferdig med restaurering 
• Fyret – bli ferdig med rehabilitering og sette opp rekkverket. Rekkverk er finansiert 

gjennom gaver og tilskudd, ligger på lager og skal settes opp i løpet av våren.  
• Flytebrygge på sørsiden - finansiert gjennom gaver og tilskudd. Stor brygge vil bli lagt ut i 

løpet av sesongen. Må jobbe mer med forankring og landgang. 
• Gjennomgang av tak og piper på alle bygninger 
• Krana – settes tilbake på plass 
• Smia – restaurere både hus og ovn/pipe (Verdiskapingsprogrammet) 
 
Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 
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Regnskap for 2006 og budsjett for 2007 
Regnskapet ble utdelt. Regnskapet er godkjent av revisorene med en anmerkning. Pr. 
31.12.2006 har foreningen kroner 147 254,68,- på konto i banken. Inntekter på kroner 
165 248,5,- og utgifter på kroner 17 993,82,-. Driftsinntekter og driftsutgifter for 2006 ble 
gjennomgått. Årsmøtet godkjente regnskapet enstemmig. 
 
Fastsetting av kontingent for 2007 
Styret foreslår samme kontingenten som for 2006. 
500,- Foreninger, organisasjoner, bedrifter 
200,- Enkeltmedlemmer 
300,- Familie 
Enstemmig vedtatt. 
 
Valg 
Valgkomiteens forslag: 
Formann  Bjarne Smørholm   ikke på valg 
Nestformann  Kjell Arild Grindvik   velges for 2 år 
Styremedlem  Lisbeth Smørholm   ikke på valg 

 
Nordmøre og Romsdal  
friluftsråd v/ Ingolf Mork Velges av Normøre og Romsdals Friluftsråd 

   Destinasjon Molde og Romsdal 
v/Leif Bendik Hustad  Velges av destinasjon Molde og Romsdal 

 
Vara   Knut Magne Storvik   velges for 2 år  

Henry Ståle Farstad   ikke på valg 
Randi Slattlem   ikke på valg 
 

Valgkomite  Svanhild Breivik  velges for 2 år 
Knut Arne Grindvik   ikke på valg  
Margrete Eide   velges for 2 år 

 
Revisorer  Reidar Johnsen  velges for 2 år 

Jonny Lyngstad  velges for 2 år 
 
Leder styret  Bjarne Smørholm   velges for 1 år 
 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt. 
Destinasjon Molde og Romsdal samt Nordmøre og Romsdal Friluftsråd har innstilt gjenvalg 
av sine representanter. 
 
 
 
Ledere i utvalg: Historiegruppa:  Henry Ståle Farstad 
   Aktivitetsgruppa:  Kjell Arild Grindvik 
    
Nye medlemmer i aktivitetskomiteen er Brynjulf Hustad og Svanhild Breivik. 
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Etter årsmøtet vil følgende bli sendt til de som står på medlemslista: 
� Protokoll fra årsmøtet for 2006 
� Medlemskontingent for 2007 
� Aktivitetsplan for 2007 
 
”Tur til Kvitholmen” 
Det ble vist lysbilder fra Kvitholmen. 
Historiegruppa 
Jobber med å samleinformasjon om Kvitholmen og livet der. Denne informasjonen skal 
brukes for venneforeningen og andre besøkende. Om noen skulle ha noe om/fra Kvitholmen 
er historiegruppa interessert i å få se på dette, slik som for eksempel: postkort, bilder og 
utklipp fra aviser m.m. 
 
Jonny Lyngstad informerte blant annet om: Svanen på Kvitholmen – renne med hvit stein i 
fjellet. Synlig for de som seilte og brukte den som landemerke. Så på steder og merker der det 
var tatt ut stein som var brukt til fyret. Viste noen gamle bilder fra familien Utheim som 
tidligere bodde på Kvitholmen. Ønsker å lage et rom på Kvitholmen som 
dokumentasjonssenter. 
 
Aktivitetsgruppa 
Kjell Arild Grindvik orienterte litt om aktivitetsgruppa og aktivitetene/arrangementene. Det 
ble delt ut aktivitetskalender der dugnader og arrangement er avmerket. For fellesdugnader vil 
aktivitetsgruppa arrangere transport.  
 
 
ANNET 
 
Nina Torske v/Møre og Romsdal fylke kulturavdelinga 
Presenterer verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsveien Bud – Kristiansund. Nasjonalt 
satsingsprosjekt av Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. Dette prosjektet er 1 av 11 
prosjekt. Smia skal restaureres gjennom dette prosjektet og være ferdig før sommeren. I 
tillegg bevilger prosjektet 100 000 til istandsetting av tjenesteboligen innendørs. Festivalen 
Nordic light skal dokumentere kulturminner i dette prosjektet og skal blant annet til 
Kvitholmen. 10 profesjonelle fotografer skal ta bilder av kvitholmen. Venneforeningen kan få 
tilgang til disse bildene. 
 


