Årsmelding fra styret 2006
Kvitholmens venner hadde ved årsskiftet 2006/2007 følgende sammensetning på sin
medlemsmasse:
Enkeltmedlemskap
Familiemedlemskap
Lag og bedrifter
Sum

22
42
9
73

Styre og verv i foreningen har i 2006 bestått av følgende:
Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Bjarne Smørholm
Helge Aarseth
Lisbeth Smørholm
Leif Bendik Hustad,
Ingolf Mork
på

ikke på valg/på valg som formann
på valg
ikke på valg
på valg/velges av destinasjon Molde og Romsdal
valg/velges av Nordmøre og Romsdal Friluftsråd

Vara:

Knut Magne Storvik
Randi Slatlem
Henry Ståle Farstad

på valg
ikke på valg
ikke på valg

Valg komité:

Frank Sandblåst, leder
Knut Arne Grindvik
Margrete Eide

på valg
ikke på valg
på valg

Revisor:

Reidar Johnsen
Jonny Lyngstad

på valg
på valg

Leder i utvalg:

Historiegruppe: Henry Ståle Farstad
Aktivitetsutvalget: Kjell Arild Grindvik

velges av styre
velges av styre

Styrets arbeid:
Styret har hatt 4 styremøter i 2006. Styret har jobbet med mange spennende saker og
noen av disse er:

Rekkverk oppe på gamlefyret:
Styret samt Nordmøre og Romsdal Friluftsråd har jobbet med denne saka også i 2006.
Dette er nå fullfinansiert og vi har fått de nødvendige godkjenningene fra Eide
kommune, fylkeskonservator og Kystverket. Rekkverket er bestilt og om alt går etter
planen så vil det bli levert i april. Vi håper å kunne starte montering av dette så snart
det lar seg gjøre.

Flytebrygge:
Vi har nå fått på plass ei brygge med landgang i havna og det er nå lettere å legge fra
seg båt samt komme seg på land på en forsvarlig måte. Dette har vi virkelig hatt stor
glede av ved de ulike arrangementene i året som gikk. Del to i dette prosjektet er å få
på plass ei brygge som skal ligge på innsiden av Kvitholmen i sommerhalvåret.
Tilgjengeligheten blir bedre samt at vi få mulighet til å benytte større båter for å
transportere folk ved ulike arrangementer. Denne brygga er finansiert og er i disse
dager i produksjon hos Preplast Industrier. Vi håper å kunne starte de nødvendige
forberedelsene for å legge ut denne ila våren.

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 ønskelig at skoler i nærområdet bruker stedet til utflukter,
dette er noe vi ønsker å utvikle videre ved å legge forholdene enda bedre til rette.
For sesongen 2007 så håper vil Hustavika Gjestegård og Håholmen Havstuer kan benytte
fyrstasjonen som mål for dagsturer for sine gjester. Den nye brygga på innsiden av
Kvitholmen vil sikkert kunne bidra positivt til dette. Venneforeningen vil i enda større
grad legge til rette for at naustet skal kunne bli brukt til enkel servering. Styret har også
utarbeidet en brukeravtale som ivaretar de nødvendige hensyn for begge parter, denne
er nå underskrevet.

Internettside:
Styret har jobbet med å få på plass nettsiden www.kvitholmen-fyr.no.
Denne vil vi oppdatere regelmessig med nytt stoff som bilder, info om dugnader,
arrangementer osv. Har noen interesse for nettsider og kunne tenke seg å oppdatere
sidene våre med litt bilder og tekst så håper vi å høre fra deg.

Øvrig arbeid i Venneforeningen:
Takrenner på naustet og krana på kaia:
Fylkeskonservator godkjente nye renner av samme type som opprinelig. Hogne
Danielsen ble leid inn til dette arbeidet, kostnaden med dette er dekket av Kystverket.
Krana på kaia fikk vi demontert, dette var en kjempejobb men takket være stort
pågangsmot så fikk vi den fra hverandre og fraktet til land. Denne vil vi forsøke å
restaurere.

Fyret:
Rehabilitering innvendig av det gamle fyret fra 1841 med fjerning av eksisterende puss
for påføring av ny, restaurering av trapp, samt å tette toppdekket for å stoppe
vanninntregning i fyret. Finansiert av Kystverket.

Smia:
Restaurering av smia som ble brukt under bygging av fyrstasjonen, Finansiert av
riksantikvaren, blir utført i 2007.
Gjennomgang av det elektriske anlegget på stasjonen med utbedring av mangler.
Kvitholmens venner fikk i 2006 videreføre samarbeidet med Hustad Fengsel. Knut Arne
Grindvik hadde flere turer ut til Kvitholmen med innsatte, dette har stor verdi for
venneforeningen og om mulig så er det ønskelig å fortsette dette samarbeidet i 2007.
Tusen takk til Knut Arne Grindvik, uten din innsats så ville dette være vanskelig å få til
dette samarbeidet.
I 2006 ble det gjennomført flere lørdager med dugnad. Oppslutningen er imponerende og
mye godt arbeid har blitt utført. 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.
Håper alle besøkende skriver seg inn i turboka som henger på naustveggen, en opptelling
av ”fyrloggen” viser over 750 besøkende i 2006.
Styret takker medlemmene og samarbeidspartnere for året som gikk.
Styret 22.mars 2007
Helge Aarseth
Ingolf Mork

Lisbeth Smørholm
Lei Bendik Hustad

Bjarne Smørholm

