
PROTOKOLL 

Årsmøte for 2020 i Kvitholmens Venner avholdt 18. mars 2021 kl 1900 på møterommet hos 
Visnes Kalk AS. 

 

Antall fremmøtte: 6 personer 

 

AGENDA 

Sak 1. Godkjenne innkallingen. 

 Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

Sak 2. Valg av møteleder. 

 Sissel Solli Eide ble enstemmig valgt til møteleder. 

Sak 3. Velge referent og to representanter til å undertegne protokollen. 

 Knut Gunnar Eide ble enstemmig valgt til referent. 

 Terje Kirkeland og Astrid Vea Mork ble enstemmig valgt til å signere protokollen. 

Sak. 4. Beretning fra arbeidet i styret. 

Årsmelding Kvitholmens venner 2020. 

Styret har bestått av: Sissel Solli Eide leder, Bjarne Smørholm n.leder og 

økonomiansvarlig, Knut Gunnar Eide sekretær, Toralf Thomassen styremedlem, 

Svanhild Breivik bookingsjef, Stine-Mari Aandal vara, Nelly Rangøy vara og 

Henry Ståle Farstad vara. 

Antall medlemmer: Fam. 62(49) Enkeltmedl. 42(36) Bedrift/organisasjon 3(7) 

12.mars «stengte» landet ned all virksomhet grunnet coronaviruset. Vi ble 

kjent med viruset Covid 19, og det satte sitt preg på Kvitholmens venner sin 

aktivitet i 2020. 

Årsmøtet ble avlyst og årsmøtesakene ble offentliggjort på FB. Samtlige 

styremedlemmer hadde sagt ja til gjenvalg, så vi ble ening om å gjennomføre 

året uten årsmøte. 

Det har vært avholdt 3 styremøter. 

Dugnadsarbeidet ble organisert i små grupper. Vi har brukt begge båtene til 

transport for at vi ikke skal sitte for tett under transport. Arbeidet med å 



klargjøre Kvitholmen startet i april og vi stengte for vinteren i oktober. I år som 

ellers var det rydding i hus og fjøs, skraping og maling, reparering av utstyr og 

tetting av tak, vasking, plenslått og hagepleie, søppelplukking og ikke å 

forglemme trivelige matpauser, med tullprat og alvor. 

Strømkabelen fra fastlandet rauk i september 2019 og Kvitholmen fyr ble 

drevet av et dieselaggregat hele vinteren. I april ble gravemaskin fraktet utover. 

Asmund Kvammen grov grøft til strømkabelen og før grøfta med trekkrøra ble 

lukket, fikk dugnadsgjengen lagt med vannslange fra sjøen og opp til husa. Da 

er den biten klar, til det eventuelt blir lagt vannslange utover, fra fastlandet. 

De siste årene har vi hatt trøbbel med kloakkledningen. Folk er ikke så nøye på 

hva de hiver i do, så tette rør har gitt oss problemer. I og med at vi hadde 

gravemaskin på Holmen, spurte vi Kystverket om vi kunne grave opp utløpet og 

sjekke om rørene lå som de skulle. De betalte for gravingen og vi fikk lagt nytt 

kloakkrør og gjorde forbedringer av innløpet til septiktanken. 

30.april kom potetene i jorda. Astrid Vea Mork og Harald Mork satte tre sorter 

poteter og sådde gulrøtter. Åkeren ble stelt godt med hele sommeren og i 

oktober kunne potetene høstes. Stor og fin avling av både poteter og gulrøtter. 

 

Lekkasje i pipa på Fyrvokterboligen. Tettinga mellom skiferstein og pipa viste 

seg å være for dårlig. I regnvær og vind presset vatn seg inn og sotvatn rant 

helt ned på kjøkkenet. Det ble tetta med elastisk tettingsmatte rundt pipa. 

Tiltaket har fungert veldig bra. 

Vinterstormen hadde herjet på indre havn. Festetauene til den ene flytebrygga 

hadde blitt ødelagt og brygga ble skylt på land. Katastrofen ente heldigvis 

veldig bra. Brygga, helt uten skade, var fint plassert oppe på berget, vest for 

naustet. Terje Kirkeland og John Arne Lysgård var utafor og sikret den slik at 

den lå trygt. 

I mai fikk vi med avgjørende god hjelp av krana, dratt flytebrygga ned fra 

berget. Vi hadde i lang tid tenkt på å bytte om på de to flytebryggene og det bli 



gjort. Den minste flytebrygga ga vi til sauebonde Vignir Arnarson. Han trenger 

den til transport av sauene. 

Kystens dag ble utsatt til august i håp om at coronautbruddet bedret seg. Slik 

ble det ikke, så 2020 gikk uten at vi fikk til årets store happening. 

Utleie til sommergjester gikk også ut. Naustet har vært utleid til et arr. Ellers 

har mange vært på dagsbesøk og noen har teltet. Så til tross for situasjonen har 

Kvitholmen hatt mange besøkende. 

I januar kjøpte Kvitholmens venner en Terhi Saiman - lensende robåt med to 

par åre til kr 22 149. Den ble finansiert med sponsormidler fra Romsdalsbanken 

kr 15 000, Istadfondet kr 3000 og egenandel på kr 4149. Kvitholmens venner 

ønsker å bruke robåten til opplæring av barn. Båten ble sjøsatt på Kråkholmen 

og Knut Gunnar Eide og Karl Johan Eide rodde den utover. 

3.august fikk Kvitholmen storfint besøk. Nytilsatt Kystdirektør i Midt-Norge Einar 

Vik Arset, sammen med spesialrådgiver Harald Tronstad og senioringeniør 

Bjørn Relling var de på en rundtur og besøket fyr. I helikopter kom gjestene i et 

ufyselig sommervær. Venneforeningen strevde med å holde Tjenesteboligen 

varm, da det fortsatt ikke var strøm på øya. Men kaffe og noe å bite i fikk 

gjestene. Det ble omvisning i fyret og husene og fortalt om hva vi holder på 

med. 

13.august fikk vi endelig strømmen påkoblet! 

Brann og sikkerhet. Etter oppdrag fra Kystverket utarbeidet senioringeniør 

Marith Ødegaard Dvergsnes ny brann og redningsplan. Alle fyrstasjoner i Norge 

som leier ut, skal ha en slik plan. Dette har vi lenge etterlyst. I november ble 

 

brannalarmer montert i alle oppholdsrom i Fyrvokterboligen, Tjenesteboligen 

og Maskinhuset. 

I september fikk vi besøk av en trivelig kar. Malvin Husøy, sønn av siste 

fyrvokter på Kvitholmen – Paul Husøy (70 til 91). Malvin og broren var på 

Kvitholmen hver sommer og i vinterferiene. De hadde sommerjobb med bla 



maling av tårnet og hakking av rust på gelender. Vi fikk et levende inntrykk av 

hverdagslivet på Kvitholmen gjennom hans historier. 

Storbrygga ble lagt i vinteropplag i begynnelsen av september. Da vi skulle ha 

på skoddene på Tjenesteboligen ble det oppdaget fukt på soverommet oppe. Vi 

alarmerte Kystverket, som igjen tok kontakt med Angvik Grytnes Entreprenør as 

v Svein Ola Indergård. De dro utover på befaring og kunne berolige oss med at 

det ikke var lekkasje. De konkluderte med at det er mulig lekkasjepunkt bak 

omramninger på vindu 1.etg, men at de har større tro på at fuktigheten er 

forårsaket av kondens/mangelfull lufting i vegg. Kystverket har engasjert 

firmaet til å rehabilitere hele veggen mot vest, samt vinduene. Arbeidet er 

påbegynt. 

I 2019 besluttet Kystverket å legge ny strømkabel fra Kråkholmen og til 

Kvitholmen. Styret var da i kontakt med Eide vassverk om mulighet for 

samtidig å legge vannledning utover. Det hastet med å få midler til prosjektet, 

så bedrifter ble kontaktet om sponsing. Kystverket gjorde det senere klart at de 

ikke kunne ta på seg oppdraget med å legge vannledningen, sammen med 

strømkabelen. I påvente av fremtidig avklaring er prosjektet lagt på vent. Disse 

ga tilskudd til prosjektet: Smørholm AS kr 5000, Silseth Sten AS kr 5000, Smart 

Interiør AS kr 2500, Bud og Hustad Forsikring Gjensidige kr 3000, Vindex AS kr 5000 og 

Visnes Kalk kr 5000. 

Eiendeler: 3 båter, 2 brygger og pir. 

En stor takk til Kystverket for godt samarbeid og takk til alle som har sponset 

oss. 

Styret i Kvitholmens venner vil takke for dugnadsinnsatsen i 2020. Med 

frivillige folk, ivrig og full av arbeidslyst, stor og mangfoldig kompetanse «lyser» 

bokstavelig talt, Kvitholmen fyr. 

 

Eide 15.03.2021 

Sissel Solli Eide 



Til årsmeldinga 2020 fra Jonny Lyngstad. 

Da foreninga ble stifta, begynte Jonny Lyngstad å samle inn opplysninger om Kvitholmen. Så 

langt er det blitt 14 A4-sider med opplysninger om familiene til 14 fyrvoktere og 10 

assistenter. Her er tatt med hvor de er født, hvem de er gift med, deres barn og  

etterkommere, samt hvor de var før og etter at de hadde vært på Kvitholmen. Fortsatt  

mangler noen namn på hvem som har vært assistenter opp gjennom tidene. Da det var  

fyrvokteren som betalte lønna til disse fra egne penger, står de ikke alltid oppført i de  

offisielle listene. På den mørkeste tida av året var det ofte også 2 assistenter ute på fyret.  

Samtidig har han samla inn opplysninger om livet på Kvitholmen, hvor mange kyr de hadde, 

 hva de sådde og høsta etc. 

Da Piene-familien besøkte Kvitholmen i august 2019, fikk Jonny låne familiens album slik at 

han kunne skanna alle bilda og dokument de hadde, vel 150 i alt. De er etterkommere av 

Sigvard Kristian Brissach, som var fyrvokter på Kvitholmen i tidsrommet 1890 – 1904, og 

etter Abraham Ananiassen som var fyrassistent på Kvitholmen fra 1900 - 1905. Jonny fikk 

også låne den dagboka som Sigurd Andreas Brissach skrev mens han oppholdt seg på 

Kvitholmen i 1894 – 1896. Den gir et unikt bilde av livet ute på Kvitholmen på den tida. 

Jonny har også søkt gjennom avisene som ligger skanna ute på Nasjonalbiblioteket – nb.no – 

og laste ned det han har funnet om Kvitholmen fra tidsrommet 1838-1872. Fortsatt er det  

mer å hente der, samt i skanna bøker hvor Kvitholmen er omtalt. Også disse ligger ute på  

nb.no. 

Jonny har også laga flere powerpointer om Kvitholmen. Den siste av disse er på vel 1 time og 

tar for seg opphavet til fyrvesenet, samt historia til Kvitholmen. Han har de siste åra holdt 

flere foredrag hvor disse powerpointene er brukt. 

 

Sak 5. Behandling av innkomne forslag. 

Det var ved fristens utløp ikke kommet inn saker/forslag til behandling av årsmøtet. 

Sak 6. Regnskap for 2020 samt budsjett for 2021. 

 Vedtak: 

Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent. Budsjettet for 2021 ble referert og er 
et styringsdokument for styrets arbeid. 



Revisjonsrapport vedlegges. 

 



Sak 7. Fastsetting av kontingent for 2021. 

Styret hadde fremmet forslag om at medlemskontingenten forblir uforandret for 
2021. 

Enkeltmedlem  kr. 200,- 

Familie   kr. 300,- 

Organisasjoner kr. 500,- 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 7. Valg. 

 Valgkomiteens forslag til valg for 2021. 

 Styre: 

 Leder:  Sissel Solli Eide (gjenvalg 1 år) 

 Nestleder: Bjarne Smørholm (gjenvalg 2 år) 

 Styremedlem: Svanhild Breivik (gjenvalg 2 år) 

 Styremedlem: Knut Gunnar Eide (gjenvalg 1 år) 

 Styremedlem: Toralf Thomassen (gjenvalg 1 år) 

 Varamedlemmer: Stine-Mari Aandal (gjenvalg 1 år) 

    Henry Ståle Farstad (gjenvalg 2 år) 

    Nelly Rangøy (gjenvalg 2 år) 

Styret hadde innstilt på følgende valgkomite: 

Leder:    Terje Kirkeland (gjenvalg for 1 år) 

Medl:    Harald Mork (gjenvalg for 2 år) 

Medl:    Kristin Støre (ny for 3 år) 

 

Revisorer:    Reidar Johnsen (gjenvalg for 1 år) 

     Jonny Lyngstad (gjenvalg for 2 år) 

Vedtak: 

Valgkomiteens og styrets forslag (valgkomite) ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 



Knut Gunnar Eide 

 

 

Referent. 

 

Terje Kirkeland                                               Astrid Vea Mork 

 

………………………………………………………….     ……………………………………………………. 

 

    Signering av møteprotokoll 

 


