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Styrets årsberetning 2015. 

 

 
Periode; 

Årsmeldingsperioden er fra 01. januar 2015 til 31. desember 2015 
 

Styret 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer; 
 
 Leder; Karl Edvard Skavhaug 
 Nestleder og Web ansvarlig; Christian Nordvik 
 Kasserer; Trine Kleftås 
 Sekretær; Roald Ingebrigtsen  
 Jostein Ingebrigtsen 
 Vara medlem 1. Sverre Edvardsen 
  Vara medlem 2. Eva Bakken 

 
 

 Periodens aktiviteter. 
 
Styret har i perioden avholdt 4 styremøter.  Protokoller fra avholdte styremøter samt 

årsmøte 2015 ligger tilgjengelig på velforeningens hjemmeside, www.fugloy.no under 

menypunkt Medlemsside med passord ”fugloy”  

 Ungdomshuset  
 
I hht. arbeidsplan ble gulvet på ungdomshuset malt i en lys grå farge, dette bidrar til at salen 
i dag fremstår som lys og trivelig.  
Det har i perioden vært litt mindre ekstern interesse for å leie huset. Dette kan muligens ha 
med et litt dårligere sommervær å gjøre. 
 Kalender som viser nårtid huset er utleid finnes på hjemmesiden.  
 
 Veien 

 

Den store dugnaden i perioden har vært grusing og ”ferdigstillelse” av veien på øya. En stor 
oppgave som var veldig påkrevet er fullført og resultatet ble veldig bra. 
 Styret er glad og takknemlig for at så mange av medlemmene stilte opp på dugnad.  
Nå vil det forhåpentlig være noen år til vi trenger påfyll av veigrus.  
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 Kaia 
 

Relativ stor trafikk over kaia gjennom flere år har bidratt til at både slitasjen og 
vedlikeholdsbehovet er stort. 
 Velforeningen har nok en gang utfordret Gildeskål kommune både på sitt ansvar som eier, 
og når det gjelder sikkerheten ved bruk av kaia. 
Vi vet at dette ikke er en enkel sak for kommunen, men i og med at en forsvarlig og trygg kai 
betyr alt for oss som bruker øya vil styret gi denne saken høyeste prioritet også i året som 
kommer. 
 

 Hjemmesiden 
 
Foreningens hjemmeside oppdateres fortløpende og er blitt en flott arena for informasjon 
og kommunikasjon.  
Styret har aktivt brukt hjemmesiden samt e-post og vanlig brevpost til å informere alle 
medlemmene om sitt arbeide og de aktiviteter som har vært på øya i perioden. 
Styret oppfordrer alle til jevnlig å besøke hjemmesiden for informasjon og kommunikasjon.         
Adresse er; www.fugloy.no 
 

 Samferdsel * 
 
Det har ikke vært noen endringer i samferdselstilbudet til og fra øya i perioden. Styret er 
heller ikke kjent med at det kommer store endringer i 2016. 
 

 

 Stort oppdrettsanlegg på vika* 
 

Som den fleste kjenner til så er det planer om å etablere et stort oppdrettsanlegg på 
vestsiden av Sørfugløy. 
Sørfugløy Velforening har i samarbeid med Grunneierlaget sendt høringsuttalelser til 
Gildeskål kommune både når det gjelder Arealplan Sjø og når det gjelder selve søknaden om 
etablering et slikt anlegg. 
Som det fremgår av uttalelsene mener styret i velforeningen at dette er et altfor sårbart 
område for slik aktivitet. 
Begge høringsuttalelsene ligger tilgjengelig på vår hjemmeside; www.fugloy.no 
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 Velforeningens økonomi 
 
Velforeningens økonomi er tilfredsstillende, og periodens økonomiske utvikling har i all 
hovedsak fulgt vedtatte planer og budsjett.  
Pga av større og andre typer båter som fraktet grus i sommer, måtte velforeningen ta imot 
en del mer grus enn det som var både bestilt og budsjettert med.  Bakdelen med det ble et 
overforbruk i forhold til budsjettet på kr 20,000,-, fordelen med det er at hele veien nå er 
ferdig, og vi slipper å gruse veien på flere år nå. 
Når det gjelder tilskudd så vedtok Gildeskål kommune den 16. mars å refundere kr 19 375,- i 
forbindelse med reparasjon av DS kaia som ble foretatt i desember 2014, og fra Nordland 
Fylkeskommune fikk vi den 18. mai bevilget kr 20.000,- til utbedring av kaia.  
 
 

 Oppsummering av perioden 
 
Det aller meste har i perioden gått slik styret planla.  I sommermånedene er det naturlig nok 
et stort fokus på dugnads jobbing, så også sist sommer, hvor ferdigstillelse av veien var 
hovedsaken. 
I tillegg til de faste begivenhetene som klatrefestivalen og friluftsgudstjenesten møtte et 
stort antall av medlemmene opp og bidro på strandryddedagen i mai.  
Stort oppmøte og fult hus var det også på velforeningens sommerfest.  
En god og veldrevet velforening kjennetegnes ved et stort og godt medlemsengasjement. 
Det har Sørfugløy Velforening, og det har inspirert styret til å jobbe konstruktivt og målrettet 
til fellesskapets beste.    
Styret er i mål med de oppgaver og planer som vi hadde for ett år siden, og takker 
medlemmene for dugnadsinnsats og stort engasjement. 
 
 
 
*Info etter rapporteringsperioden blir fremlagt på møte 
 
 
Sørfugløy, desember 2015 
             Styret i  
Sørfugløy velforening 
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