Referat, styremøte nr 01/2019
Møtet ble avholdt hjemme hos Elisabeth Engsvik-From fra kl. 19.00-2230
Fremmøtte styremedlemmer:
Jan Arild Vassbotn
Jan Olav Vik
Per Ivar Byklum (For Grethe Grosvold)
Tore Lillemo
Elisabeth Engsvik-From
Ole Severin Bjellerås
Ikke fremmøtte: Roar Ousland
Inviterte:
Per Jarle Nørholmen og Bjørn Kristian Pedersen
01. Innkalling godkjent, saksliste godkjent.
02. Protokoll/referat fra forrige møte godkjent.

03. Per Jarle fra skatteetaten orienterte angående mva-registeret. Styret besluttet etter litt
diskusjon å skrive et nytt brev til skatteetaten, og forklarer hva den faktiske driften vår
innebærer. Brev forfattes av Elisabeth, Roar og Jan Arild. Formål og ønske fra oss vil bli at vi
blir registrert med beløpsgrense 140.000, og ikke med beløpsgrense 50.000,-.
04. Bjørn Kristian Pedersen har sagt ja til å bli innstilt som ny sekretær i venneforeningen. Forslag
legges inn i årsmøtesakene.
05. Brygger og bøye. Roar var ikke på møtet, men har gitt en grundige skriftlig redegjørelse.
Oppsummert som følgende: HFV vil gjerne ha en bedre løsning for tillegging av båter på
fyret. Men HFV har ikke kapasitet og ressurser til å etablere eller vedlikeholde en flytebrygge.
Når det gjelder den gamle brygga mot Homborøya, så har den omfattende korrosjonskader.
Dette er meldt til KTV som har montert brygga. Angående bøya på nord øst siden som har
blitt borte, tilhørte Kystverket. Moringen ble inspisert av dykker i 2017. Kystverket er varslet
og vi har bedt om de kan legge ut ei ny bøye. (NB! Siste nytt i bøyesakene er at Kystverket vil
tilbakeføre bøya, med tanke på feks Solrik).
06. Vinduer. Nye orginale vinduer, 16 stykker, til hele hovedhuset, vil bli levert kostnadsfritt til
venneforeningen fra Kystverket i begynnelsen av april. Til gjengjeld organiserer
venneforeningen stilasbygging og utskiftning på dugnad. Fagansvarlige blir Ottmar Fotland og
Ole Severin Bjellerås. Vi vil også forsøke å få til et samarbeid med Grimstad kommune
angående stillaser og personell.
07. St.Hans. Per Ivar og Grethe planlegger St.Hans på fyret i 2019. De tar med seg andre, utenom
styret, med i planlegging.
08. Styreendringer. Siden Grethe er mye på jobb i Nordsjøen, har hun sagt seg villig til å bytte
plass med Per Ivar i styret. Grethe går inn som vara, Per Ivar fast styremedlem for HFV.

09. Arbeidsfordeling. Styret ønsker en bedre fordeling av alle rollene som ligger på kasserer i
dag. Jan Olav går i dialog med Roar om mulige løsninger. Jan Arild kan utvide bookingene
med også å ta seg av utsending og oppfølging av faktura. Saken videreføres til neste
styremøte etter årsmøtet.
10. Økonomi. Litt tall ble presentert av Roar på Mail i forkant av møtet. Fullstendig presentasjon
på årsmøtet 18. mars. Det har vært et godt år, med et foreløpig overskudd på kr 37.000,11. Forberedelse til årsmøte. Her løp tiden ut for oss, dessverre. Jan Arild og Roar samarbeider
fortløpende. Så tar vi opp resten på neste styremøte, som ble satt til tirsdag 5. mars 2019 på
Alvheim kl 19.00 Årsmøter for Sognelaget og Idrettslaget er henholdsvis 25.02og 26.02.
Årsmøtet for Homborsund fyrs venner blir mandag 18. mars 2019 kl 19.00 på Alvheim.
12. Sak om støtte til Jan Arilds D5L. Det er enighet i at styret refunderer deler av utgiftene han
har hatt, det være seg sertifikat og tilleggskurser. Styret vil komme med et forslag til avtale,
som skal legges frem på årsmøtet.

Homborsund, 12. februar 2019
Jan Arild Vassbotn, Styreleder

