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Forord
Fyret ytterst i Søgnes skjærgård har sin egen venneforening. Songvår Fyrs Venner ble stiftet
18/11-2004.
Foreningen har gjennom flere år tatt på seg et stort arbeid med å vedlikeholde og forvalte
stasjonen som består av flere bygninger. Det er gjort et solid stykke arbeid med å stoppe forfallet
på stasjonen. De senere årene har også bygningene fått en betydelig oppgradering innvendig og
fyrstasjonen fremstår i dag som en av de flotteste fyrstasjonene i Norge. Songvår Fyrs Venner leier
stasjonen av Kystverket mot å holde den vedlike. Dette krever mye ressurser og mye penger.
Inntektene til Songvår Fyrs Venner kommer gjennom medlemskontingenter, dugnader, tilskudd,
gaver, og ikke minst utleie. Hovedutfordringen er å skaffe til veie ressurser når det er vær til å gå
ut, for å gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.
Bygningene på fyrstasjonen skal vedlikeholdes etter retningslinjer gitt av Kystverket. Hellersøya,
som Songvår Fyrstasjon ligger på, er både fugle- og naturreservat. Fylkesmannen har gitt
dispensasjon fra ferdselsforbud i verneområdet på gitte betingelser frem til 2029. Leieavtalen med
kystverket løper frem til 2029.
ARBEIDER VED FYRSTASJONEN I 2019:
Fyrhelgene
Vi har 4 – 6 faste fyrhelger i året - som normalt er i slutten av mars, april, mai, september og
oktober. Disse helgene kan endres til andre tidspunkter da vi er avhengig av godt vær. Fyrhelgene
om våren brukes til å gjøre stasjonen utleieklar og om høsten til å gjøre den vinterklar.
Det settes også av rikelig tid til sosialt samvær under disse helgene og ikke minst så dekker
venneforeningen maten, med unntak av en mindre egenandel.
I tillegg til de faste fyrhelgene er det enkelte ildsjeler som tar seg av enkeltprosjekter gjennom
året, når stasjonen ikke er utleid. Dette kan være dagsturer, men også overnattingsturer.
Hovedprosjektet i 2019 har vært å restaurere et av soverommene i hovedhuset og reetablere
vinduer i fronten av funkisfyret.
I 2018 kjøpte vi inn 20 dyner og puter som fortrinnsvis skulle brukes ved arrangementer der dette
etterspørres. Styret har nå valgt å gå over til bruk av dyner, hvor leietager selv må ha med
sengetøy. Dette er gjort ved en rekke andre fyrstasjoner da soveposer kan være en kilde til
spredning av veggdyr. Det er i løpet av 2019 komplettert med dyner og puter slik at dette er dette
tilgjengelig i alle sengene.
I slutten av oktober tas alle gardinger, håndklær og sengetrekk på land for vasking. Denne jobben
har vært gjort det siste året av Mia Berge og med god støtte av Solveig Eikild. Dynene blir hengt
på snorer for å unngå fukt. Fyrhelgene i september og oktober i 2019 måtte avlyses pga dårlig
vær. Nedstenging ble derfor gjort ved til sammen 5 dagsturer.
Beltemaskinen og aggregatene
Beltemaskinen som ble kjøpt inn i 2014 har i vært en tur på land og til full overhaling inklusiv bytte
av belter. Dette var en kostbar service på kr 15 000. Nå fremstår den som ny. Et nytt
bensinaggregat ble kjøp inn sommeren 2019, da det gamle sluttet å levere strøm. Det viste seg at
det gamle aggregatet hadde blitt kjørt med for høy belastning under utleie. Kondensatoren som
hadde røket ble byttet og aggregatet er nå i gang igjen. Det aggregatet som ble kjøpt inn
sommeren 2019 har sikringer som slår ut ved for høy belastning. Ved utleie av aggregat til
leietagere skal nytt aggregatet benyttes, da dette slår seg av ved for høy belastning.
Fyringsved fra Blå Kors.
Vi vi bestilte også i 2019 ved fra Bragdøya Kystlag. All ferdigpakket ved på Bragdøya ble tent på av
uvedkommende og brant opp. Vi fikk derfor ved levert fra Blå Kors, til en hyggelig pris, og kjørt ut
med båt av vår gode fyrvenn Willy Pedersen.
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Sjøbua/landingen:
Med god hjelp fra Søgne Dykkerklubb er alle moringer og fortøyningsfester under vann sjekket
høsten 2019 og alt så greit ut. Vi har en av de store bøyene liggende på land, da det ikke har vært
gode nok forhold til å få montert denne når dykkerklubben har vært tilgjengelig for oss.
Trappene/rekkverk/lys langs stien
Skader på trappene opp fra brygga ble ikke prioritert i 2019, og har nå flere steder behov for
utbedringer. Dette sammen med utbedringer av rekkverket står på vedlikeholdsplanen for 2020.
Utskifting av strømkablene mellom funkisfyret og fjøset er ikke utført som planlagt på grunn av
ressursmangel. Dette står på planen for 2020. Strømkabelen mellom sjøbua og hovedhuset ble
gått over i 2019 og 2 brudd ble utbedret.
Hovedhuset
Grunnmuren ble skrapt og malt i 2019. Soverommet innenfor kjøkkenet ble renovert ved at
ytterveggen mot vest ble revet og bygd opp på nytt. Her var det en gammel vannskade som hadde
forårsaket råteskader. Veggen har vært tett i mange år og var nå klar for ny panel. Rommet ble
også malt i sin helhet.
Planlagt bytte av gulvbelegg i alle soverommene i hovedhuset ble ikke gjennomført og står nå på
planen for 2020. Det samme gjør vinduet under trappa og begge kjøkkenvinduene som nå er svært
dårlige. Alle vinduskarmer må også pusses og males i 2020.
Vannskibord mot sør står fortsatt ubehandlet og må males i 2020.
Kjellerboden har nå stått og tørket i 2 år etter at tregulvet i kjellerboden ble fjernet. Vi rakk ikke å
flislegge dette i 2019 slik at det står t på planen for 2020.
Oljebua
Ingen aktivitet på Oljebua i 2019 utover nytt nedløpsrør på takrenne mot nord. Utvendig
propankasse og ny vannvarmer står på planen for 2020. En oppgradering av kjøkkenet har stått på
planen i flere år, men er fortsatt ikke blitt prioritert.
Fjøset
Solcellepanel og batteripakker ble montert i 2019. 12 volts lysanlegg ble montert ved at vi koblet
om alle de gamle 220 volt punktene til 12 volt. Det ble lagt opp en ny kurs med 220 volt i
kjøkkenet slik at vi kan få strøm når vi trenger det til arbeider som skal utføres, eller til støvsuging.
Da vil alle husene ha lys drevet fra solcellepaneler og batteripakker.
Soverommet mot nord ble behandlet med terpentin mot borebiller. Etter at dette hadde stått en
måned ble hele rommet malt og fremstår nå som veldig flott. Ingen tegn til borebiller nå, men
problemet er ikke løst for hele bygget.
Her trenger vi trolig profesjonell hjelp for å bekjempe disse og saken er meldt til Kystverket
Funkisfyret
Nye vinduer i front av maskinhuset ble montert sommeren 2019. Dette ble gjort med støtte fra
Norsk Fyrhistorisk Forening som i 2018 fikk penger fra Sparebankstiftelsen DNB, til landsdekkende
prosjekter. Dette ble veldig flott og nå fremstår funkisfyret tilnærmet slik det var nå det ble
bygget. Prosjektet ble gjennomført i august måned med god hjelp av Willy Pedersen, Harald
Knutsen, Frank Larsen, Per Belland og Geir Smebøle
Bygget ble også klargjort for pigging av løs murpuss og maling. Denne jobben var planlagt utført
med hjelp fra Wayback første helgen i juni, men måtte avlyses på grunn av regnvær og vind.
Stilling på sydsiden av bygget ble satt opp og står fortsatt i påvente av at arbeidene kan utføres i
2020.
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Vi har avdekket at det opprinnelig var en dør på hver side av linsehuset for å komme ut på
terrassen på utsiden av lykta. Disse dørene har på et tidspunkt blitt tatt ut og murt igjen. Vi har de
siste årene hatt litt problemer med vanninntrenging der hvor disse dørene stod. Vi har søkt Norsk
Fyrhistorisk Forening om kr 15 000 for å reetablere disse dørene. Mål er tatt av Dørfabrikken
Vatnestrømmen og rett før jul fikk vi den hyggelige beskjeden fra Norsk Fyrhistorisk Forening om
at vår søknad var innvilget. Prosjektet må gjennomføres i løpet av 2020.
Vi har i flere år forsøkt å få kontroll på rustproblemene i linsehuset. Glass vi bytter i linsehuset
sprekker på nytt etter relativ kort tid. Vi erkjenner at dette er en oppgave som er større enn hva vi
kan klare. Styret i SFV har derfor valgt å ikke gå videre med dette prosjektet på egenhånd og har
derfor søkt Kystverket om hjelp. Kystverket har meldt fra at de har lite penger å bruke på de ikke
fredede fyrene i 2020, men vi mener dette nå må prioriteres da det er brukt mye penger og
ressurser på å rehabilitere funkisfyret gjennom de siste 12 årene. Kystverket har også lagt ned
betydelige midler til nytt tak og beslag utvendig og nye tak i 2 av rommene innvendig. Det ble
kjøpt inn maling for full oppmaling av funkisfyret i 2019. Stillaser ble rigget ned helgen som var
planlagt til maling var så våt at dette arbeidet ikke lot seg gjennomføre
Vi har fortsatt noe vanninntrenging rundt de store vinduene, men etter at vi har påført
smøremembran rundt vinduene er problemet blitt vesentlig mindre. Vi fortsetter denne tettejobben
også inn i 2020.
Utskiftingen av glass i linsehuset er trolig en for omfattende oppgave for venneforeningen. Her må
vi ha hjelp både med det faglige og med ressurser fra Kystverket for å få gjennomført arbeidene.
Så inntil videre silikonerer vi sprekken i glasset for å redusere vanninntrenging.
Innvendig gjenstår det å legge nytt tak i det nye kjøkkenet og i gallerirommet, samt noe listing.
Fyrbåten
Den nye båten har fungert bra og dekker behovet vårt, samtidig som vi sitter både tørt og varmt
på overfarten til Fyret.
I mai fikk vi et problem med tilten på motoren. Motoren lot seg ikke løfte opp eller justeres under
fart. Det viste seg at motoren som driver tilten hadde røket og måtte byttes. Dette arbeidet ble
utført av HK Motor og kostet oss kr 21 000.
Under en tur til fyret 31/5-19 ble en av trimflapsene på båten revet av. Dette ble ikke oppdaget før
sent på kvelden samme dagen da båten hadde tatt inn store mengder vann og holdt på å gå ned
ved båtplassen i Høllebukta. Tor Abrahamsen, som er nærmeste nabo til båtplassen, så at båten
hadde fått stor slagside og varslet både brannvesenet og oss om hva som var i ferd med å skje.
Brannvesenet rykket ut med brannbåten og lensepumper og fikk reddet den fra å synke.
TM Hansen stilte raskt med kranbil og fikk løftet den på land og etter hvert på bukker i Solta
båthavn. Det hele ble overvåket og fulgt opp av vår styreleder Frank Larsen.
Det viste seg at når trimmflapsen har løsnet så etterlot den seg 6 små skruehull som gjorde at
vannet kom inn i bunnen av båten. Reparasjonen, som ble en forsikringssak, ble utført av HK
Motor. I tillegg til bytte og remontering av flaps, så måtte bensintanken tømmes for bensin da
denne hadde stått under vann. Begge batteriene måtte byttes, samt dieselvarmer og lensepumpe.
Båten har blitt vasket under og påført nytt bunnstoff 2 ganger i løpet av 2019.
Båtplass
Vi måtte se oss om etter nye båtplass til fyrbåden i 2019, og var så heldig å få leie privat plass av
får fyrvenn Aase Borøy. Denne ligger innerst i Høllebukta. Som en del av avtalen har vi tatt på oss
vedlikeholdsansvaret for en tilhørende sjøbu, som vi da også kan benytte. En del råtne panelbord
ble byttet ut våren 2019, dørbeslag byttet og hele bua malt utvendig. Steiner som hadde løsnet på
brygga ble også murt fast og ny uteligger montert. Arbeidene, som tok ca en uke, ble utført av
Geir Smebøle og Frank Larsen.
Utstilling i gallerirommet
Det ble ikke gjort noe mer med selve utstillingen i 2019, men vi er i gang med å male opp
utstillingsrommet i kjelleren. Nå gjenstår noen flere bilder og ikke minst en utstilling som viser
dykkerklubbens aktiviteter rundt øygruppen. Dette stod på planen i 2019, men blir først startet opp
i 2020.
Vi vil også etablere et samarbeide med Søgne Dykkerklubb for å se om vi også kan etablere en
utstilling over skipsforlis i Søgneskjærgården.
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Generelt
Det er også i 2019 lagt ned ca 2000 dugnadstimer til sammen på land og ute på fyrstasjonen. Det
er gjennomført vedlikehold/fornyelser i 2019 for en verdi av kr 100 000 inkl verdien av dugnadsarbeidet. I tillegg kommer dugnadstimene på Søgne Gamle Prestegård på 800 timer. Til slutt
kommer administrasjon av foreningen med samarbeidsmøter vedrørende besøksstrategi i
landskapsvernområdet, ny bruk av uthavnen Ny Hellesund, medlemsregister, regnskap, styremøter
og booking med ca 400 timer.
Vi hadde i starten av 2019 en rekke møter med Kystverket og Agder Fylkeskommune i forbindelse
med fornyelse av leieavtalen for fyrstasjonen. Leieavtalen er nå fornyet frem til 2029. Agder
Fylkeskommune ønsket å stramme inn på det området vi kan bruke under hekkeperioden fra 15/4
til 15/7, av hensynet til hekkende sjøfugl. Forslaget vi ble presentert ville ta fra oss både
muligheten til å bruke våre fiskeplasser mot øst og reservehavnen mot øst. Dette ville ikke gitt oss
grunnlag for videre drift. Gjennom forhandlinger ble vi enig om en løsning som både tilfredsstiller
våre behov og behovet til hekkende sjøfugl. Vi har fått en ny dispensjons og denne gangen på 10
år. Vi takker fylkeskommunen for å være løsningsorientert under disse forhandlingene.
Under en privat tilstelning hos våre fyrvenner Liv Kjær og Roy Sivertsen ble det arrangert en
auksjon over noen av vertskapets «overflødige» eiendeler og til inntekt for Songvaar Fyrs Venner.
En stor takk til Liv Kjær og Roy Sivertsen for auksjonen som innbrakte i overkant av kr 10 000.
Ildsjeler
Vi hadde 46 personer som medhjelpere i løpet av 2019. Dette er innpå halvparten av alle våre
familiemedlemskap. Følgende fyrvenner har jobber mer enn 15 timer enten på fyrstasjon eller med
aktiviteter på land og som kvalifiserer til bruk av stasjonen uten vederlag når den ikke er i utleie:
Bjarte Frøysnes - fyrvert
Trude Frøysnes - fyrvert
Sonja Bakken
Abdul Awad
Geir Smebøle
Mia Berge
Ole Asbjørn Bergstøl - fyrvert
Willy Pedersen
Terje Olsen
Gro Olsen

Linda Rugland
Berit Larsen
Frank Larsen
Jorun Rolen
Erik Rolen
Stener Berg Pedersen
Rolf Brandtenborg
Harald Knutsen
Ole Johan Sverdrup
Eli Moltubakk - fyrvert

Per Belland - fyrvert
Solveig Eikild - fyrvert
Beate Øhren
Josef Stepniewski - fyrvert
Thor Hinna
Silje Bustad

Dersom noen skulle være glemt så gi en tilbakemelding.
Utleie
2019 ble et av de dårligste utleieårene vi har hatt. Vi har ingen god forklaring på dette utover at
mange avbestilte pga for mye vind. Noe skyldes trolig at det var færre skoleklasser som bestilte
pga transportutfordringer. Sammen med fyrhelgene hadde vi ca 200 overnattingssenger. Samlet
leieinntekter kr 7 000.
Satsningsområder fremover
Satsingen mot barn og unge gjennom skoleklasser på overnattingsturer til Songvår Fyr stoppet litt
opp i 2019 på grunn av restriksjoner når det gjelder transport i båt. Sjøfartsdirektoratet gav høsten
2019 en generell dispensasjon fra forbudet til lag og foreninger under forutsetning av at det gis
noe maritim opplæring. Vi tror det kan bidra til at vi kan fortsette å frakte skoleklasser ut og inn
fra fyret. Vi kan tilby muligheter for å lære mer om marin forsøpling, fugler, planter, bergarter, dyr
og fisk, naturforvaltning, kystfyrenes historie og ikke minst generelt friluftsliv. Det legges også opp
til generelle konkurranser og fiske.
I 2020 vil vi øke innsatsen for å få flere bedriftsmedlemmer. Disse vil vi tilby alt fra enkle og
rabatterte overnattingspakker, til totalpakker inklusiv oppredde senger og bistand til måltider.
Slike tilbud kan kun gis når vi har ressurser til det.
Vi vurderer også å starte opp med guidede turer i hekkeperioden for å se på sjøfugl. Dette er
avklart med miljøansvarlig i fylkeskommunen, områdeforvalter i landskapsvernområdet og
Kystverket. Dette krever at vi kan etablere flere båtførere enn hva vi har i dag.
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Vakter og medhjelpere ved Søgne Gamle Prestegård
Vi har også i 2019 vært vakter og medhjelpere under konsertene ved Søgne Gamle Prestegård.
Dette er sosialt, kulturelt og ikke minst så gir det oss en god inntekt. Vi hadde også i år ansvaret
for alle servering, vakthold, billettkontroll og rigging under Prestegårdsfestivalen i mars.
Stor takk også til alle våre medhjelpere; Frank Larsen, Abdul Awad, Vidar Bakken, Erik Rolen, Mia
Berge, Berit Larsen, Berit Collins, Per Belland, Solveig Eikild, Bjarte Frøysnes, Trude Frøysnes,
Sonja Bakken, Jorun Rolen, Geir Smebøle, Linda Rugland, Torfinn Hansen, Beate Øhren, Rolf
Gunnar Borøy, Roger Tronstad, Asbjørn Jacobsen, Reidar, Nina, Gro Olsen, Terje Olsen og
Hildegunn Reitan, Camilla Bakke, Silje Bustad og Thor Hinna
Vi takker Søgne Kommune som gir oss denne muligheten hvert år, hvor inntektene i 2019 ble
på kr 75 000. Vi håper dette samarbeidet vil fortsette inn i den nye kommunen – Kristiansand.
«Trygg Havn»
Dette prosjektet har ligget i ro i 2019, i påvente av ny besøksstrategi for landskapsvernområdet
Oksøy, Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde. Rapporten skulle vært klar i desember
2019, men er av ulike årsaker forsinket. Vi har heller ikke klart å få noen til å gi pris på en
sårbarhetsanalyse for prosjektet.
Uten en positiv besøksstrategi for Songvår Fyr, ser vi at det vil være vanskelig å gjennomføre
prosjektet.
Fyrverter
Vi hadde i 2019 fyrvert gjennom hele skoleferien. Fyrvertene gjorde en god jobb, ikke bare med å
passe på fyrstasjonen og ta imot besøkende, men også med en god del vedlikeholdsarbeid. Vi har
fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde gjester som har vært imponert over hvordan de er
blitt mottatt på fyrstasjonen, og alle har kommentert hvor flott det har blitt på stasjonen. Takk til
Ole Bergstøl, Per Belland og Solveig Eikild, familien Frøysnes, familien Stepniewski og Eli Moltubakk
og Anette Pitschel som var vertskap i 2019.
Kystverket
Vi har også i år hatt en tett dialog og godt samarbeide med Kystverket. Vi deltok også på
kystverkets leietagersamling, som ble avholdt i Arendal 6/9 til 7/9, med mange interessante
temaer. Vi fikk også en orientering om den pågående omorganiseringen i Kystverket. Vi vet nå at
avdelingen i Arendal er forslått nedlagt, noe som vil føre til at vi mister både våre kontaktpersoner
og nærheten til beslutningstager. Det er foreslått at alle fyrstasjonene i Sør-Norge skal legges
under kystverkets avdeling i Ålesund. Vi har også fått signaler om at det på nytt kan bli et tema at
Kystverket må selge enkelte fyrstasjoner for å få økonomi til vedlikehold av andre stasjoner.
Kystverket har estimert et etterslep på vedlikehold i størrelsesorden kr 500 mill.
Songvår Fyrstasjon kan igjen være utsatt, men trolig vanskelig å selge på grunn av beliggenhet og
sterke restriksjoner.
Vest Agder Fylkeskommune (Områdestyret for verneområdet Oksøy til Flekkefjord)
Vi har i 2019 hatt lite kontakt med områdestyret i det prosjektet for ny besøksstrategi er avsluttet
og vi venter på den endelige rapporten.
Søgne Kommune
Samarbeidet med Søgne Kommune har også i 2019 vært godt, og spesielt godt med kulturetaten.
Gjennom vårt dugnadsengasjement for kulturetaten ved Elvefestivalen, sommerkonsertene og
prestegårdsfestivalen, tjente vi ca kr 75 000. I tillegg får vi bistand til båtplass og vi leier kafeen i
prestegården til årsmøtemiddag til en gunstig pris. Videre blir vi godt ivaretatt ved utdeling av
årlige kulturmidler. Vi er spente på hvordan det blir i nye Kristiansand Kommune, særlig fordi vi
mister de vi har hatt relasjoner til.
Norsk Fyrhistorisk Forening (NFF)
Vi har etablert et godt samarbeid med Fyrhistorisk Forening.
Vi fikk tildelt kr 15 000 gjennom sparebankstiftelsen DNB/NFF, for å gjenskape korsvinduene i front
av funkisfyret..
Vi har nå fått nye kr 15 000 for 2020 til nye dører på hver side av linsehuset i funkisfyret.
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Søgne Dykkerklubb
Det er et godt samarbeid med Søgne Dykkerklubb. De bistår oss både med kontroll av våre
båtfester i havna og med transport når vi måtte ha behov for det. Både Steinar Monsen og Karl
Klungland har bidratt både med båt og dykkerutstyr for å hjelpe oss, noe vi er svært takknemlige
for. Som motytelse har Songvaar Fyrs Venner bistått med å være båtfører under dykkerklubbens
mange turer for å ta opp spøkelsesteiner. Vi har vært med på å ta opp ca 200 teiner i 2019.
Elvefestivalen 2019
Vi var også i 2019 til stede under Elvefestivalen med vårt sveletelt. I tillegg manglet Søgne Gamle
Prestegård noen til å drive kafeen under dette arrangementet. Vi tok derfor også på oss drift av
kafeen. Denne dagen fikk vi et overskudd på ca kr 10 000. Takk til Mia Berge, Solveig Eikild, Beate
Øhren, Sonja Bakken, Per Belland, Ole Johan Sverdrup, Abdul Awad og Geir Smebøle
Øvrige samarbeidspartnere
Bragdøya Kystlag med Grønningen Fyr
Søgne Kystlag
Ryvingens Venner
Norsk Ornitologisk Forening Kristiansand
Medlemmer
Medlemsantallet er nå 100 betalende familiemedlemmer eller samlet 200 privatmedlemmer, og
9 bedriftsmedlemmer. Antall medlemmer er nå stigende. Vi ønsker også å tilskrive bedrifter i
Søgne og Songdalen for medlemskap. Her vil vi presentere det arbeidet vi gjør for å bevare
Songvår Fyr som kulturminne, og hvilke muligheter det er for å legge arrangementer til
fyrstasjonen. Vi tilbyr fra 2020 spesialpris for utleie til betalende bedriftsmedlemmer.
Økonomi
Økonomien har også i 2019 vært tilfredsstillende. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på
kr. 28 669. Songvaar Fyrs Venner hadde et innskudd i bank på kr 42 308,89 ved årsskifte. I tillegg
har vi utestående fordringer på kr 2 852 ved årskiftet, som er innbetalt i 2020.
Vi har kr 35 065 igjen på båtlånet.
SFV har så langt ikke ført balanseregnskap, men vurderer dette fra og med regnskapsåret 2020.
Gaver
Vi har også i 2018 mottatt pengegaver/gaver fra bedrifter, offentlig og privatpersoner:
•
•
•
•
•

Søgne og Greipstad Sparebank
Søgne Kommune kulturmidler
Sør Tre AS
Kirkens Bymisjon – «god pris» på vedsekker
Joker Høllen AS - redningsvester

I tillegg har vi fått «gode kjøp» hos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reinhartsen AS
Sør Tre AS
Carlsen Fritzøe AS
Monter Søgne AS
Joker Høllen AS
HK Motorservice AS
Hyttetorget AS i Kristiansand
Fargerike Corona AS Søgne

Tippemidler
Vi har nå 17 personer som gir grasrotandelen til Songvår Fyrs Venner. Dette gir oss
kr 8 400 pr år og er stigende.
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Medlemskontingenten
Denne har også i 2019 vært kr 250,- for familiemedlemmer og kr 1000,- for bedrifter. Styret
anbefaler årsmøtet å opprettholde disse beløpene. Vi har registrert at de fyrstasjoner som er
tilknyttet Forbundet Kysten øker kontingenten med kr 100 fra kr 400 til kr 500. Kun kr 200 av
dette som går til den enkelte fyrstasjon.
Organisasjon
Vi er kontinuerlig på jakt etter yngre krefter som kan bidra både ute på fyret og i styret. Dette har
vi heller ikke lykkes med i 2019. Vi har også sett på om vi kunne vært organisert på en annen
måte, som for et eksempel som en undergruppe av for Bragdøya Kystlag. Det har vært avholdt et
møte med daglig leder i Bragdøya Kystlag hvor dette ble diskutert uten at det ble konkludert.
Bragdøya Kystlag skal i 2020 ta utleieansvar for et av byggene, med 10 sengeplasser, på Oksøy
Fyr.
Ansvarsområder:
Styrets leder Frank Larsen
Daglig leder, medlemsansvarlig, båtansvarlig og økonomiansvarlig Geir Smebøle
Vedlikeholdsansvarlig Per Belland
Utleieansvarlig Rolf Brandtenborg
Sekretær og webansvarlig Linda Nordbø Rugland
Interiørkomiteen Berit Larsen og Mia Berge
Utstilling/galleri Mia Berge og Linda Nordbø Rugland
Prosjektleder «Trygg Havn» Ole Johan Sverdrup
Driften
Driften av Songvår Fyrstasjon er fortsatt god, og mange aktiviteter har vært gjennomført. Enkelte
planlagte aktiviteter har vi måttet forskyve til 2020 enten fordi været har vært for dårlig, eller vi
har manglet arbeidskraft.
Brannvern og brannverndokumentasjon
Av pålagte brannverntiltak gjenstår følgende:
1. Vindu mot nord i hovedhusets soverom har ikke tilstrekkelig rømningsbredde etter utskifting
til nye vinduer for 5 år siden. Rømningsåpning vil bli justert opp før utleiesesongen starter i
2020. (Ble ikke gjennomført som planlagt i 2019)
2. Batterier skiftes i alle røkvarslere i mars/april og alle pulverapparater snus hvert kvartal.
Pulverapparatene sendes til kontroll annethvert år.
3. Branninstruks og rømningsplaner er slått opp i hvert enkelt soverom.
Mink
Det er ikke registrert mink i 2019
Styret i 2019
•
•
•
•
•
•
•

Frank Larsen
Geir Smebøle
Per Belland
Rolf Brandtenborg
Linda Nordbø Rugland
Terje Olsen – vara
Solveig Eiklild – vara

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019. (delvis på telefon)
Valgkomiteen 2019
•
Ole Johan Sverdrup
Interiørkomite 2019
•
Berit Larsen – leder
•
Mia Berge

Page 8 of 10

Kystleden
Songvår Fyrstasjon er en del av kystleden i Norge. I Vest Agder er vi med i Kystled Sør. Vi har
levert flere innlegg på Facebooksiden til Kystled Sør i 2019 og Geir Smebøle har skrive- og
publiseringsrettigheter på siden. Takk til Maiken Flågan ved Bragdøya Kystlag som nå er primus
motor for facebooksiden.
Verftet i Ny Hellesund
Vi er heller ikke i år kommet lenger i samarbeidet med Verftet i Ny Hellesund om et begrenset bruk
av fyrstasjonen. Gjennom arbeidet med ny besøksstrategi for landskapsvernområdet arbeides det
nå på nytt med tanker om felles aktiviteter til glede å nytte for Verftet og SFV. I tillegg er det
opprett dialog med Forsvarshistorisk Forening – Kystfortet.
Informasjon til medlemmene
Informasjon til medlemmene har i 2019 i all hovedsak vært lagt ut på vår facebookside. Vi har
ca 748 medlemmer på denne siden. Vår hjemmeside: songvaarfyrstasjon.com. Det har vært sendt
ut medlemsinfo 2 ganger til de som er registret med e-post adresse. På begge disse kanalene
legges det ut årskavalkade i form av bilder, produsert av Linda Rugland.
Medlemskap for Songvaar Fyrs Venner
•
Forbundet Kysten via Søgne kystlag www.kysten.no
•
Norsk Fyrhistorisk Forening
•
Fritidsnytt i Søgne
•
Redningsselskapet
Informasjon
•
Hjemmeside: www.songvaarfyrstasjon.com
•
Facebookside: Songvaar Fyrs Venner
•
Twitter:
Songvaar Fyrs Venner
Brosjyren
Det er ikke gjort endringer i brosjyren i 2019, og vi har fortsatt igjen brosjyrer.
T-skjorter
Nye t-skjorter ble levert våren 2018. Støtte fra SGS banken og god pris fra Dica AS som
leverandør. Vi har fortsatt noe igjen, men vil igjen søke støtte til nye. Vi ønsker også å få den nye
logoen til banken på armen.
Søgne 30/1-2020
Frank Larsen
(sign)

Geir Smebøle
(sign)

Per Belland
(sign)

Rolf Brandtenborg
(sign)

Linda Nordbø Rugland
(sign)

Terje Olsen (vara)
(sign)

Solveig Eikild (vara)
(sign)
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Illustrasjon av «Trygg Havn» ved Songvår Fyrstasjon

Illustrasjon: SBIDesign AS
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