
 
 

Årsmelding fra styret 2005 
 

Kvitholmens venner hadde ved årsskiftet 2005/2006 følgende sammensetning på 
sin medlemsmasse:  
 
Enkeltmedlemskap  21  
Familiemedlemskap 38 
Lag og bedrifter     6 
Sum    65 
 
Styre og verv i foreningen har i 2005 bestått av følgende: 
 
Formann  Bjarne Smørholm  valgt for 2 år, leder 1år 
Nestformann Helge Aarseth  valgt for 1 år, nestleder 1år 
Styremedlem Lisbeth Smørholm  valgt for 1 år 
Styremedlem  Leif Bendik Hustad, valgt av destinasjon Molde og Romsdal 1år  
Styremedlem  Ingolf Mork valgt av Nordmøre og Romsdal Friluftsråd 1år 
 
Vara:    Knut Magne Storvik valgt for 2 år 
   Randi Slatlem  valgt for 1 år 
   Henry Ståle Farstad valgt for 1 år 
 
Valg komite:  Frank Sandblåst  valgt for 2 år 
   Knut Arne Grindvik  valgt for 1 år   
   Margrete Eide  valgt for 2 år 
 
Revisor:  Reidar Johnsen  valgt for to år 
   Jonny Lyngstad  valgt for to år 
 
Leder i utvalg:  Historiegruppe: Henry Ståle Farstad 
   Aktivitetsutvalget: Kjell Arild Grindvik 
 
 
Styrets arbeid: 
 
Styret har etter stiftelsen 8.juni hatt 3 styremøter i 2005, samt møte med 
kystverket der leieavtale ble inngått. Styret har jobbet med mange spennende 
saker og noen av disse er:  
 
Avtale: 
Avtalen med Kystverket har en varighet på fem år. Vi har også opsjon på å 
forlenge leieavtalen med ytterlige 5 år om ikke avtalen er misligholdt. 
Venneforeningen har all grunn til å være godt fornøyd med leieavtalen slik den 
nå foreligger og et godt utgangspunkt for videre samarbeid med Kystverket.   
 
Rekkverk oppe på gamlefyret:  
Kystverket har godkjent bruk av fyret. Vi er avhengig av å få godkjent søknad 
for rekkverk og denne er til behandling hos fylkeskonservator. Styret samt 
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd jobber nå med å få finansiert prosjektet, målet 
er å kunne montere dette allerede i år. 
 



 
 
 
 
 
Flytebrygge: 
Vi låner i dag brygge av Nordmøre og Romsdal Friluftsråd. Det er ønskelig for 
venneforeningen å disponere egen brygge som kan ligge på Kvitholmen 
permanent. Tilbud på brygger er innhentet og det jobbes nå med godkjenning 
for utlegg og finansiering. Planen er å ha brygge i havna på plass til Olsokfeiring 
den 29. juli. Vi ser også på muligheten for å ha liggende brygge på innsiden av 
Kvitholmen i sommerhalvåret. 
 
Godkjenning av arbeid: 
Vi har søkt fylkeskonservatoren for arbeid som krever godkjenning og på samme 
måte søkt råd ved lettere vedlikeholdsarbeid. Samarbeidet er godt og så langt 
har saksbehandlingen gått raskt.  
 
Samarbeid:  
Styret jobber for å legge til rette for samarbeid med lag og organisasjoner som 
ønsker å benytte Kvitholmen. Det er tradisjon for at skoler i nærområdet bruker 
stedet til utflukter, noe vi ønsker å utvikle videre ved å legge forholdene enda 
bedre til rette. Nordmøre og Romsdal friluftsråd har og vil benytte stedet i arbeid 
med barn og unge og i høstferien var det friluftsskole i regi Eide kommunen der 
bla. Kvitholmen ble benyttet.  
 
For sesongen 2006 så vil Hustavika Gjestegård og Håholmen Havstuer benytte 
fyrstasjonen som mål for dagsturer for sine gjester. Venneforeningen vil legge til 
rette for at naustet skal kunne bli brukt til enkel servering. Avtale om bruk vil i 
nær tid bli skrevet. 
   
Internettside: 
Denne er under planlegging og vi kommer til å knytte oss til domenet 
Atlanterhavsveien.no. I første omgang så blir det å få sidene opp å gå, så får vi 
fylle på med stoff etter hvert. 
 
Vi har også drøftet bruk av Kvitholmen, samt samarbeidet mellom foreningen og 
den kommersielle bruk. To fra styret har også deltatt på fyr-seminar med tema 
bevaring, driftsformer og videreutvikling. Seminaret ble arrangert av 5 
fylkeskommuner i tilknytning til et prosjekt som heter Nordsjøløypa. 
 
Øvrig arbeid i Venneforeningen:  
 
Historiegjengen er i gang med arbeidet for å skaffe dokumentasjon og 
informasjon om Kvitholmen og menneskene som levde der. Det er viktig å ta 
vare på vår kulturhistorie så dette arbeidet vil vi kunne få stor glede av. 
 
Aktivitetsutvalget vil jobbe for å arrangere aktiviteter og arrangementer på 
Kvitholmen. For øyeblikket er det planer om flere aktivitetsdager, deriblant 
Olsokfeiring 29. juli og Kvitholmdagen den 22. april. Mer informasjon kommer på 
årsmøte.  
 
 



 
 
Kvitholmens venner har også innledet et samarbeid med Hustad Fengsel. Dette 
har stor verdi for venneforeningen og om mulig ønskelig å fortsette dette 
samarbeidet i 2006. 
 

I 2005 ble det gjennomført fire lørdager med dugnad. Oppslutningen er 
imponerende og mye godt arbeid har blitt utført. Kort beskrivelse over utført 
arbeid ligger som et vedlegg til denne årsmelding. Takk til alle som har deltatt, vi 
gjør en kjempeinnsats for å sette i stand fyrstasjonen. Dugnader ikke bare er en 
arbeidsøkt, men også et samlingssted der det sosiale er viktig. Dette kan vi bli 
flinkere på, og da er en kaffekjele like viktig som hammer og spiker. 

 

Styret takker medlemmene og samarbeidspartnere for året som gikk. 

 

Styret 2.mars 

Helge Aarseth Lisbeth Smørholm  Bjarne Smørholm 

Ingolf Mork  Lei Bendik Hustad   

 
 
  
 
 
 
      
 
 

 
 
 


