
REFERAT 

ÅRSMØTE i LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING – 21. juli, 2019    

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

Årsmøte satt av styrets leder Frode Kittelsen med 30 hytter til stede, inkludert 1 fullmakt. Årsmøtet 

var således beslutningsdyktig i større saker (over kr.20.000,-) spesifisert i §6 i foreningens vedtekter. 

Nye hyttenaboer ønskes velkommen: 

H05, Jørstad Francke 
H52, Durucz 
 
Generelt: 
Styrets myndighet følger av vedtektene, budsjettet og de beslutninger som Årsmøtet gjør i 
enkeltsaker. Styrets hovedoppgave er å sørge for at fellesskapets interesser ivaretas på en god måte. 
 

- Det henstilles igjen om at hundeeiere påser at hunden gjør fra seg på egnet sted, og at 
avføring plukkes opp – alltid! 

- Det henstilles til at man respekterer trivselsreglene ift ro og orden etter kl.2400. 
- Det henstilles til at man sørger for fornuftig klipp av egne hekker og trær – så det ikke er til 

hinder for naboers utsyn. 
 

1. STYRETS BERETNING (Juli 2018 – juli 2019) 

 

- Ny sand tilført Stor Strand og sand løftet tilbake på Liten Strand 

- Vesthavn – skiftet røket landfeste 

- Sydhavn – jobb med bytting/rep av moringer/fester er påbegynt. Fullføres etter 

sommeren. Dette for å sikre at bryggen ligger stabilt og trygt. Bryggen i seg selv er ihht 

Tele bryggen AS fortsatt i ok stand. 

o Årsmøtet er enig om at langgangen ut til Sydhavn IKKE skal benyttes som 

brygge før man evt er sikre på at dette er forsvarlig. Dykkerfirma bekrefter at 

langgang ikke er beregnet for ilandlegging av større båter. Huseiere må påse at 

gjester fortøyer på en av de 3 gjesteplassene. Er båten for stor til disse, så må 

det fortøyes annet sted. 

o Årsmøtet er enig om at egne båter legges på egen båtplass og ikke på 

gjesteplass eller annet; for fellesskapet, uegnet sted. 

- Tydeliggjort leveransekrav og forlenget avtale med Anleggsgartner Vesterdal AS. 

- Generelt teknisk vedlikehold gjennomført; før, under og etter sesong. 

o Feilretting av diverse elektriske problemer, m.m. 

o Etablert strøm, lys og vann på brygger 

- Årskontroll av spunktvegger foretatt av Corroteam AS. Alt ok. 

o Årsmøtet er enig om at det utredes mulig løsning av fjernavlesing/varsling av 

strøm for å sikre at det er strøm på anlegget til enhver tid. 

- Kajakklagring etablert og alle 12 plasser leid ut. Det gjenstår å inngå en enkel, formell 

avtale mellom leietaker og utleier. 

- Skiftet liten langgang ut til Sydhavn. 



- Retningslinjer for tynning av skog avklart med Kragerø Kommune og Kragerø Energi. 

o Generelt, er det ingen anledning for oss å tynne skog på eget initiativ. 

- Stupebrett vest for Stor Strand er skrinlagt som følge av sikkerhet/for liten dybde. 

- Nye nettsider etablert: www.lille-kirkeholmen.no  

o Ønske om formidling av kjøp/salg av båtplasser + link til hytter som er til salgs 

meldes til; dag.sigurd@online.no (H54) 

 

2. ØKONOMI 

Frode Kittelsen gikk gjennom regnskap for 2018, post for post. Regnskapet, som er 

gjennomgått og godkjent av revisor (Haugen hytte 35) viser et overskudd på kr.5.830,-. 

(Budsjettert overskudd kr.5.000,-). Regnskapet ble vedtatt av Årsmøtet, uten innsigelser 

eller kommentarer. 

I budsjett for 2019 legges det opp til et overskudd på kr. 7.500,-. Årsmøtet godkjente 

budsjettet som fremlagt. 

 

Til protokollen anføres det følgende årlige honorarer til Styrets medlemmer: 

- Styrets lede fri årsavgift + kr. 7.000,- Frode Kittelsen 2018/Pål Eskås 2019 

- Medlem 1  ½ årsavgift   Jan Grønlid 2018 + 2019 

- Medlem 2  ½ årsavgift   Dag Sigurd S. L. Eckholdt 2018 + 2019 

- Styreutgifter ca. Kr.3000,- 

 

- Årsmøtet er enige om at revisor godgjøres med ½ årsavgift mvf 2019 

 

3. INNKOMMENDE SAKER / SAKER TATT OPP I ÅRSMØTET 

Sommerfest  
Årsmøtet ønsker at neste års Sommerfest arrangeres tidligere på sommeren. Styrets 
varamedlemmer kommer med forslag til gjennomføring. Forutsetningen for avholdelse av 
Sommerfest er at den holdes i en mer familievennlig regi enn hva som har vært tilfelle ved 
tidligere anledninger.  
 

4. VALG 

Nye ansvarspersoner etter valg er; 

Styrets leder    Pål Eskås, H17    – valgt for 1 år juli 19 
Styremedlem   Dag Sigurd S. Larsen Eckholdt, H54  – valgt for 2 år juli 18 
Styremedlem     Jan Grønlid, H13    – valgt for 2 år juli 18 
Vara      Thomas Gallefoss, H45   - ny mvf juli 19 
Vara    Bente Klemetsdal, H14    
Vara    Elisabeth Gjølme, H47 
 
Revisor:    Morten Haugen, H35 
Valgkomite   Finn Rødby, H30 
    Bjørn Morten Skordal, H55 
 
Lille Kirkeholmen – 21.7.19 

Frode Kittelsen (referent) 

http://www.lille-kirkeholmen.no/
mailto:dag.sigurd@online.no

