Årsmøteprotokoll 2017
Årsmøtet ble avviklet på Sjømannshjemmet 27.mars 2017
Tilstede på årsmøtet: 14 stykker.
Leder Herbjørn Pedersen ønsket velkommen.
1. Valg av møteleder: Herbjørn Pedersen. Valg av referent: Liv Steinsvåg.
Valg til å underskrive protokollen: Nils Reidar Christensen og Helene Toresen.
2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Styrets årsberetning ble lest opp av Herbjørn Pedersen.
Følgende merknader ble lagt til i årsberetningen, som ble vedtatt.
- Årstallet for leiekontrakten mellom eier: Kystverket og leier: Mandal kommune er
2011, ikke 2012. (s. 3 i årsberetningen)
- Ved å delta på dugnad opparbeides ett gratis overnattingsdøgn pr. dugnadsdag.
Disse gratis overnattingsdøgnene kan også tas ut når RV ikke har ansvaret for fyret,
hvis fyret ikke er bortleid. Avtale må gjøres med den kommunale fyrverten. (s. 3.-4
i årsberetningen).
.
- Et nytt styre vil forsøke å forbedre innhold og utsendelse av medlemsbrev.(s. 5 i
årsberetningen)
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- Ryvingenkalenderen: Datoene i noen av kalenderne var så svake at de er
vanskelige å se. Styret må ta dette opp med trykkeriet hvis en ny kalender skal utgis
for 2018. (s. 5 i årsberetningen)
- Kunstnere som ønsker å bo på fyret, skal i framtiden evt. bo i Slettingen. Leietakere
som leier hele assistentboligen, utenom sommersesongen, forventer å å ha boligen
for seg selv. (s. 5 i årsberetningen)
- Overnattinger rettes til overnattingsdøgn. (s. 5 i årsberetningen)

4. R
 apport fra Ryvingenprosjektet,  Mandal Kommune, ble lest opp av Nils Reidar
Christensen. Rapporten går til Kystverket og Mandal kommune og beskriver arbeid
som er utført. Samlet sett er det utført et betydelig arbeid i 2016.
5. Rapport fra Ryvingen fyrstasjon v/ Rita Dyrstad, Mandal kommune. Det går fram
at det har vært et godt år for Ryvingen. Blant annet var inntekten kr. 190 000,-. Alle
6. klassingene i Mandal kommer til Ryvingen og overnatter. Tilbakemeldinger er at
det virkelig er et høydepunkt for dem. Folkehøyskolen SKAP hadde overnattingstur.
Ryvingenturen scoret høyest av alle turene elevene på SKAP (folkehøgskole) hadde
hatt. I utleietiden for Mandal kommune var det 788 overnattingsdøgn. I
sommermånedene ved Ryvingens venner var det 385 overnattingsdøgn. Totalt 1173
overnattingsdøgn i 2016.
6. Regnskap og budsjett ble lagt fram av Marie Helen Nørgaard
Antallet medlemmer er mellom 200 og 300, inkludert familiemedlemskapene. Ryvingens venner har en utgiftspost på diverse rengjøringsutstyr,
såper, toalett papir og annet på kr. 19.547,29 kroner. Det er et ønske at denne
utgiftsposten i større grad deles med Mandal kommune.
Utgiften på 6047,- til dør i sjøbua skal rettes til innkjøp og installering av 2 vinduer i
sjøbua. Det foreslås at Ryvingens venner øker dekning av utgifter i forbindelse med
150 års jubileet til Ryvingen fyr fra kroner 10 000,- til 20 000,Regnskapet ble godkjent.
7.

Forslag til reviderte vedtekter og regler for Ryvingens venner: Alle endringene
ble godkjent.
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8. Innkomne forslag :
Sak 1: Forslag fra Herbjørn Pedersen – Forslag om økonomisk bidrag til innvendig
maling av hele assistentboligen og utvendig maling av vinduene. Det leies inn malere
når det elektriske anlegget er skiftet ut. Ryvingens venner bidrar med inntil 60 000 kr.
til arbeidet.
Sak 2: Forslag fra Herbjørn Pedersen – Bygging av eikeplatting på sydostsiden av
Slettingen. Skjærgårdstjenesten investerer i ny båt. Den er forsinket fra verftet.
Kommunen kan evt. bidra med frakt av materialer når båten kommer.
Ryvingens venner bevilger inntil 20 000kr. til arbeidet.
Sak 3: Forslag fra Herbjørn Pedersen – Maling av sjøbua.
Maling av sjøbua prioriteres når nødvendige reparasjoner er utført av Kystverket.
Ryvingens venner ber Kystverket bidra med nødvendig maling.
Sak 4: Forslag fra Herbjørn Pedersen – «Ryvingens dag 2017».
150 års jubileet feires med for eksempel en Ryvingens dag. Planlegges om mulig til
dugnads helg nr. 2 i St. Hans helga i juni 2017. Det nye styret vurderer hva som er
mulig å få til i forbindelse med jubileet.
Alle 4 innkomne forslag ble vedtatt
9. Valg av styre og valgkomitè:
Nytt styre ble valgt, vedtatt med akklamasjon.
Styret er etter dette:
Jens Erik Holmquist, leder (2 år)
Herbjørn Pedersen, nestleder (1 år)
Marie Helene Nørgaard (1 år)
Carl Erik Kilander (1 år)
Øyvind Knudsen (1 år)
Øystein Steinsvåg (1 år)
Liv Steinsvåg (1 år)
Olav Skagestad (2 år)
Kurt Dyrstad (2 år)
Anja Hagen (2 år)
Inger Watne (2 år)
Funksjonene vil bli fordelt på første styremøte 20.april 2017.
Øyvind Seyffarth, Anita Kvaase og Siren Salthaug gikk ut av styret. Eli Vera Dyreng
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gikk ut av styret sommeren 2016.
Revisor: Håkon Bentsen (1 år)
Valgkomitè: Andreas Hoven (2 år) og Reidar Eeg (1 år)

Det ble servert nydelig fiskesuppe og bløtkake (spandert av Mandal kommune). Det var en
glede at Mandal kommune ved sin ansvarlige Tormod Try møtte på årsmøtet.
Rita Dyrstad overrakte ham en signert utgave av sin bok Ryvingen – Fyrhistorie, fyrliv og
fyrvenner, som takk for det gode samarbeidet.
Mandal 27.03.2017
Herbjørn Pedersen
leder
Nils Reidar Christensen (s.)

Helene Toresen (s.)
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