
 

Årsmelding/innformasjon fra styret 2007 
 

Kvitholmens venner hadde ved årsskiftet 2007/2008 følgende sammensetning på sin 
medlemsmasse:  
 
Enkeltmedlemskap  22  
Familiemedlemskap  51 
Lag og bedrifter   10 
Sum    83 
Dette er en økning på 10 medlemskap mot 2006.  
 
Styre og verv i foreningen har i 2007 bestått av følgende: 
 
Formann  Bjarne Smørholm på valg    
Nestformann  Kjell Arild Grindvik ikke på valg   
Styremedlem  Lisbeth Smørholm på valg   
Styremedlem   Leif Bendik Hustad,  på valg/velges av destinasjon Molde og Romsdal  
Styremedlem   Ingolf Mork             på valg/velges av Nordmøre og Romsdal Friluftsråd  
 
Vara:    Knut Magne Storvik  ikke på valg  
   Randi Slatlem   på valg 
   Henry Ståle Farstad  på valg 
 
Valg komité:  Svanhild Breivik, leder  ikke på valg   

   Knut Arne Grindvik   på valg     
   Margrete Eide   ikke på valg  
 
Revisor:  Reidar Johnsen  ikke på valg   
   Jonny Lyngstad  ikke på valg 
 
Leder i utvalg:   Historiegruppe: Henry Ståle Farstad  velges av styre 
   Aktivitetsutvalget: Kjell Arild Grindvik velges av styre 
 
 
Styret har hatt 2 styremøter i 2007 og noen av sakene styret har jobbet med i løpet av året er: 
 
 
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 i nærmiljøet:  
Styret har også i 2007 jobbet 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. Nordmøre og 
Romsdal Friluftsråd er i denne sammenheng en positiv bidragsyter.  
 
 
 
 



 

Tilkomst: 
Dette er en utfordring og spesielt på fjære sjø så er det lite vann under kjølen selv for mindre 
båter. Problemet melder spesielt når vi arrangerer tilstelninger der større grupper skal kjøres 
inn og ut. Styre har jobbet med alternativer både for transport og tilkomst i 2007. Dette vil vi 
også fortsette med i 2008. 
 
Utsetting av villsau: 
Vi ønsker også i år å benytte oss av tilbudet fra Ingolf Mork. Dette er positivt for 
kulturlandskapet og vi vil ved første anledning forsøke å sette ut 15 stk sau som skal tilbringe 
beitesesongen på Kvitholmen. Det er også ønskelig å få satt opp gjerde rundt tunet/husa.  
 
Ut-Ungdomstiltak: 
Dette er en organisasjon som driver rusforebyggende tiltak for ungdom i Molderegionen. De 
ønsker å tilrettelegge for at ungdom som har falt ut av skole eller arbeid skal ha et godt 
dagtilbud å gå til. Vi har innledet et samarbeid med Ut-Ungdomstiltak der de utfører 
vedlikeholdsarbeid mot en godtgjørelse som deles likt mellom Kystverket og Venneforeningen. 
Dette er et godt prosjekt som vi også ønsker å videreføre i 2008.  
 
Fyret: 
I 2007 så rehabiliterte vi fyret innvendig med 
fjerning av eksisterende puss for påføring av ny, 
trappa ble restaurert, samt at vi fikk tettet 
toppdekket for å stoppe vanninntregning i fyret. Vi 
fikk også montert lys oppover i trappa samt oppe i 
fyret.  Selv om dette var innleid arbeid så bidro 
venneforeningen sterkt til tilrettelegging med 
transport osv. Takk spesielt til Knut Arne som 
hadde mange turer i all slags vær. Dette arbeidet 
ble finansiert av Kystverket. 
 
Rekkverk oppe på gamlefyret: 
Dette ligger nå klart til montering på Kvitholmen. Vi skal nå i vår på dugnad bore hull til 
stenderne som skal støpes fast i dekket. Selve monteringen vil vi få hjelp av smeden på Oppdal 
som laget rekkverket for oss, dette arbeidet vil starte i uke 19. Vi må også prøve å få malt 
rekkverket ila. sommeren.  
 
Krana på kaia: 
Takket være ildsjeler som har forbarmet seg over denne så kan vi sikkert starte montering av 
denne nå i sommer. For å restaurere denne så fikk vi den sandblåst og grunnet samt at deler av 
krana var så dårlig at vi måtte lage nye deler. Takk spesielt til Toralf Tommasen som har stått i 
bresjen for dette arbeidet. Gleder oss veldig til vi kan ta den i bruk.  
 
Smia: 
Denne er så godt som ferdig, litt arbeid 
gjenstår men planen er at den skal bli ferdig i 
løpet av våren. Smia ble plukket helt ned for så 
å bytte ut det som var for råttent eller av 
andre årsaker måtte byttes ut. Kan nevne ny 
kledning, bindingsverk, nytt tak, gruva/pipe + 
belg, nytt vindu er restaurert. En av de første 
dugnadene så håper vi å få rydde rundt denne 

 

 



 

samt male smia utvendig. Det skal bli en fryd å 
få høre klangen fra ambolten og kjenne varmen 
fra smia. Dette arbeidet er finansiert av 
riksantikvaren. 
 
Innvendig i tjenestebolig: 
Noe arbeid fikk vi utført på dugnad samt at også Ut- Ungdomstiltak var der noen dager for å 
hjelpe til. Huntonitplater ble revet for å få frem perlestaffpanelet som lå på baksiden. I tillegg 
så ble gulvbelegg fjernet samt gulvplank slipt. 
Vi fortsetter dette arbeidet også i år og håper å ha kommet et godt stykke påvei når høsten 
kommer. Er vi heldige så kan det kanskje bli mulig å gjøre overnatting på en enkel måte i løpet av 
sommeren. 
 
Innkjøp av to kajakker: 
Styret søkte Gjensidige Nordmøre og Romsdal 
om delfinansiering av to kajakker og fikk 12 000 
til formålet. Disse blir liggende i naustet og blir 
tilgjengelig for medlemmer samt øvrige som 
besøker Kvitholmen. 
 
 
 
For å gjøre Kvitholmen tilgjengelig for flest mulig så har vi to arrangementer som både store og 
små setter stor pris på, dette er Kystens dag og Olsok. Det ble folksomt begge dagene og dette 
viser at interessen for Kvitholmen er stor både lokalt og i nærkommunene. Noe eksakt tall har vi 
ikke men tror nok vi var oppe i 50 stk på Kystens dag og over 200 på Olsok. Dette er veldig bra 
og takk spesielt til aktivitetskomiteen og alle øvrige som var med å hjelpe til. Det er viktig at vi 
stiller opp om dette og at flere kan være med å hjelpe til når venneforeningen arrangerer. Takk 
spesielt til Kjell Arild Grindvik som er leder av dette utvalget, her er det bare å ta kontakt om 
flere har lyst til å være med å engasjere seg. (kjellarild.grindvik@nov.com eller mob:90590315)  
 
I 2007 ble det gjennomført flere lørdager med dugnad. Oppslutningen var noe varierende og vi 
håper selvfølgelig flere kan få tid til å bidra.  
 
Takk til alle som har bidratt på ulikt vis. Både dere som har bidratt til dugnadsinnsats eller 
økonomisk støtte til foreningens positive utvikling. Det er flere ildsjeler som har stått på for 
Kvitholmen sitt beste. Håper å nå noen flere i det nye året slik at pågangsmot og gode ideer kan 
komme fyrestasjonen tilgode.   
 
Håper alle besøkende skriver seg inn i turboka som henger på naustveggen. En opptelling viser at 
660 stk hadde skrevet seg inn i ”fyrloggen” i 2007! 
 
En oppfordring: Send mail til post@kvitholmen-fyr.no så får dere bedre oversikt over hva som 
foregår i foreningen. Får dere info allerede så har vi e-post registrert. 
 
Styret takker medlemmene og samarbeidspartnere for året som gikk. 
 
Styret 5.april 2008 
 
Kjell Arild Grindvik Lisbeth Smørholm  Bjarne Smørholm 
Ingolf Mork  Lei Bendik Hustad 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


