
LILLE KIRKEHOLMEN VELFORENING 

 

STYRETS BERETNING (JULI 2019 – JULI 2020) 

 

Styret har i perioden bestått av; 

Dag Sigurd Larsen Eckholdt, hytte 54 

Jan Grønlid, hytte 13  

Pål Eskås, styreleder, hytte 17 

(Alle styremedlemmer er på valg i 2020) 

Styret har gjennomført 5 styremøter (fysisk/telefon), samt diverse telefon-/mailkontakt. 

Styrets egen oppfatning er at styrearbeidet har fungert tilfredsstillende, arbeidet har vært 
preget av et godt samarbeidsklima internt i styret. 

Jan Grønlid fungerer som «vaktmester». 

Forretningsfører; Frode Kittilsen, Revisor; Morten Haugen 

Arbeidsoppgavene oppsummeres i følgende punkter; 

1) Hjemmeside/Facebookgruppe 
Velforeningen har etablert hjemmesiden; www.lille-kirkeholmen.no, hvor 
hytteeierne kan finne informasjon fra styret, oversikt over hytteeiere og 
båtplasseiere og arkiv med dokumenter. 
Det er også opprettet facebookgruppe; Lille Kirkeholmen Velforening, dette er en 
privat gruppe for hytteeierne og deres nærmeste familie. Gruppen har pr. i dag 104 
medlemmer. Her legger styret ut informasjon, her kan medlemmene legge ut 
informasjon, og gruppen kan også benyttes til kjøp/salg/leie for medlemmene. 
 

2) Brygger 
I 2019 ble Vesthavnen tilført strøm/vann, også Sydhavnen vil bli tilført vann, dette 
skal være på plass før 1. juli, (ref. tidligere årsmøtevedtak). 
I løpet av 2019 måtte vi konstatere at Sydhavnen var betydelig ute av opprinnelig 
posisjon. Dykkerfirma ble bestilt for kontroll av kjettinger/moringer og for å flytte 
brygga tilbake til riktig posisjon. Det ble byttet diverse kjettinger/moringer, og brygga 
ble flyttet flere meter tilbake. Dette arbeidet kostet velforeningen kr. 130.000 (ikke 
budsjettert). 



Dykkerfirmaet har gjort oss oppmerksomme på at landgangen ut til sydhavnen ikke 
er beregnet for fortøyning av båter, og styret vil be årsmøtet om å vedta at utsiden 
av landgang IKKE skal benyttes til fortøyning av båter. Gjester med båter som ikke 
får plass på de tre gjesteplassene må henvises til andre steder enn Lille Kirkeholmen. 
For øvrig skal heller ikke taxibåt/ambulansebåt-brygga benyttes til gjesteplass da 
denne brygga skal være tilgjengelig for taxi-/ambulansebåt. 
Styret må også minne om at de tre gjesteplassene er forbeholdt gjester. 
 
Defekt uterigger på den ene gjesteplassen er skiftet ut med ny våren 2020. 
 
Telebryggen er bedt om å gi en tilstandsrapport på Sydhavnen. Styret antar at den vil 
foreligge til årsmøtet og vil bli gjennomgått der. 
 

3) Elektrisk anlegg 
Som tidligere informert om har det i høst/vinter vært utfordringer med stabil 
strømtilførsel til fellesanlegget. Det viste seg at det var jordfeil på ledningen ut til 
Vesthavna. Strømmen ut til Vesthavna ble derfor koblet ut. Styret har gjennomført 
inspeksjonsturer i desember/januar/februar for å sjekke strømtilførselen – spesielt 
med tanke på spuntanlegget. 
Kragerø Elektriske har informert om at det vil være behov for noe 
utskifting/oppgradering av ledninger og kontakter, samt utskifting av utelamper 
(overgang til led). Det bør også settes egne jordfeilbrytere på flere kurser. 
 

4) Årskontroll spuntvegger – Corroteam AS 
Årskontroll gjennomført, alt ok. 
 

5) Ny gartneravtale 
Det er for årets sesong gjort avtale med Svein Ørvik, Hageland i Kragerø. Klippingen 
av gressplenene har etter styrets oppfatning blitt utført tilfredstillende. Foreningens 
klippetraktor har vært defekt, men er nå reparert. (Stor takk til Geir Fanuelsen). 
 

6) Eiendomsskatt 
Velforeningen har for første gang fått krav om eiendomskatt på Lille Kirkeholmen 61, 
fellesareal m/teknisk bygg). Klage er innsendt innen frist. 
 

7) Brønnøysundregisteret 
Oppdatert informasjon. 
 

8) Sand - Lille Stranden/Store Stranden 
Det har ikke blitt tilført sand i år. 



Kragerø Sjøtjenester har løftet sand tilbake til Lille Stranden. Noe av sanden har 
allerede flyttet seg ut av Lille Stranden. Berørt nabo har bedt styret om en bedre 
løsning for å holde sanden på plass da sandflukten påvirker muligheten for å benytte 
båtplassen utenfor hytta. Styret foreslår å bygge en trekonstruksjon på toppen av 
steinrekka med høyde på ca40-50 cm med innvendig duk for å holde sanden på plass. 
Det vil bli redegjort nærmere for dette forslaget på møtet. 
 
 

9) Jernstolpe – Store Stranden 
Jernstolpe er gravd opp, kuttet og fjernet fra bakken på Store Stranden. 
 

10) Dugnad 
Det er ikke gjennomført fellesdugnad i år. Det var opprinnelig på planen, men en 
organisert fellesdugnad utsettes til neste vår. 
Styret oppfordrer imidlertid hytteeierne til å rydde og å holde fellesområdene i god 
stand. 
 

 
 

11) Diverse 
- Det henstilles til hundeeiere å påse at hunden gjør fra seg på egnet sted og at 

hundemøkk plukkes opp – alltid! 
- Det henstilles til å lese trivselsreglene, og å forholde seg til disse 
- Det henstilles til at alle sørger for fornuftig klipp av egne hekker og trær så det 

ikke er til hinder for naboers utsyn.  
- Hopping/bading fra broen over kanalen er ikke tillatt. 
- Nøkler til teknisk rom oppbevares hos alle styremedlemmer. Dersom hytteeiere 

har behov for å låne spade/trillebår etc. er det bare å ta kontakt. 
 
 
Avslutningsvis håper styret at hytteeierne får en super sommersesong på øya. 
 
 
 
Stabekk/Skien, 10. juni 2020 
 
 
 
Pål Eskås   Jan Grønlid   Dag Sigurd Larsen Eckholdt 
Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 
    



 
 

 

 


