STYRETS BERETNING
2019-2020
JOMFRULAND HYTTEEIERFORENING
Til medlemmene på årsmøtet lørdag 18 juli 2020
I følge foreningens vedtekter av 20. juli 2002 er formålsparagrafen
følgende:
JHF er en selveiende og frittstående forening med personlige
medlemmer med formål å arbeide for å ivareta hytteeiernes felles
interesser på Jomfruland, i Kragerø Kommune og andre offentlige
instanser.
JHF skal arbeide for å ivareta Jomfrulands egenart som natur og
rekreasjonsområde samtidig som betingelsene for fortsatt fast
bosetting og et levedyktig lokalsamfunn ivaretas i et langsiktig og
bærekraftig perspektiv. For å nå disse målene skal foreningen søke å
samarbeide med andre sammenslutninger, offentlige instanser og de
fastboende på Jomfruland.
JHF hadde 138 medlemmer ved utgangen av 2019.
Styrets rapport:
1.

Årsmøtet:

Etter ordinært årsmøte den 20. juli 2019 fikk styret i JHF følgende
sammensetning:
- Leder:

Thomas Vogth-Eriksen, gjenvalg

- Medlemmer:

Christoffer Haarbye, gjenvalg
Jon Harald Grave, gjenvalg
Anna Christensen, ny
Tuva Widskjold, ny

- Varamedlemmer: Leif Johansen, gjenvalg
Lars Petter Paulsen, gjenvalg
- Revisor:
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John Lauring Pedersen, gjenvalg
Vara: Caroline Hansen, ny
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- Valgkomite:

2.

Leder: Petter Lodden, gjenvalg
Erling Krogh, gjenvalg
Thomas Berg, gjenvalg

Konstituering

På første styremøte ble Anna og Tuva nye styremedlemer ønsket
velkommen, og styret ble konstituert.
Varamedlemmer har møterett og blir innkalt til styremøtene.
3.

Styrets arbeid

Det har vært gjennomført 4 styremøter i perioden, hvorav ett på høsten 2019.
3.1

Kommunikasjon med medlemmene/Hjemmeside

Styret har sendt ut 5 meldinger og medlemsbrev dette året.






Desember: Referat fra årsmøtet, oppdaterte vedtekter
Februar: Informasjon om Rusken og insamling av joller/småbåter.
Informasjon om lokalisering av besøksenter for Nasjonalparken
Mars: videresendt oppfordring fra Kragerø Kommune/ordfører om å
overholde «hytteforbudet» grunnet COVID19
April: Informasjon om avlyst Rusken, link til informasjon om
takstgrunnlag for eiendomskatt i Kragerø kommune
Juni: Innkalling til årsmøte, styrets beretning, regnskap 2019 og
revisorerklæring, sakspapirer

Forøvrig jobber vi med å ferdigstille hjemmeside. Oppdatering vil bli gitt på
årsmøte.
3.2

Jomfruland nasjonalpark

Nasjonalparkstyret er opprettet med lokal deltagelse fra Jomfruland og
Stråholmen. Viggo Nicolaysen fra Jomfruland Vel er styremedlem, og Erling
Krogh fra JHF er varamedlem. Det er ansatt daglig leder i Nasjonalparken:
Morten Johannessen.
Nasjonalparkstyret har jobbet med utarbeidelse av retningslinjer, som nå
ligger til godkjennelse i departementet.
Forøvrig har John Lauring Pedersen og Cathrine Bang fra JHF også bidratt i
arbeidet rundt samordning av kommunikasjon og informasjon rettet mot
besøkende til Jomfruland og nasjonalparken.
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3.3

Rusken-aksjon

”Rusken-aksjonen” ble gjennomført 20. juli 2019. Som i 2018 var det besluttet
at vi ikke lenger tok med hvitevarer, radio og tv for å sikre at alt avfall kom
med i containeren som var bestilt. Denne ble fyllt opp og kjørt ned til
Aasvikbrygga samme dag uten at det stod igjen restavfall på Løkstadjordet.
Styret vil takke Christoffer Haarbye og øvrige frivillige som bidro til en rask og
effektiv aksjon.
På årsmøte 2019 kom det spørsmål om ikke hvitevarer kunne samles inn
igjen, slik som tidligere år, og det kom også forslag om vi kunne utrede
innsamling av joller/småbåter.
Når det gjelder vanlig Rusken var det lagt opp til et samarbeid med
Jomfruland Vel med innsamling 22 mai (Kristi Himmelfarthelgen). P.g.a.
Covid19 situasjonen måtte vi avlyse innsamlingen, og styret vil vurdere om
det blir innsamling en gang på høsten, eller at vi venter til våren 2021.
Styret har hatt kontakt med Kragerø kommune som bekrefter at
joller/småbåter på 14 fot eller mindre kan leveres på kommunens annlegg på
Fikjebakke. Styret loddet stemning blant våre medlemmer om det var
interesse for dette tiltaket mot at refusjonsandel gikk til JHF som finansiering
av transport osv. Kun 2 medlemmer svarte positivt, men styret kommer gjerne
tilbake med en ny forspørsel i 2021 for å lodde interessen.
3.4

Kommunikasjon med Jomfruland Vel

Styret har opprettholdt en god dialog med Jomfruland Vel. Vi har samarbeidet
om innspill i forbindelse med nasjonalparken, telting på Jomfruland,
renovasjon/Rusken, informasjonsbrosjyre og andre saker.
3.5

Arbeidsutvalget for utvalgte kulturlandskap

JHF er fortsatt representert i arbeidsutvalget ved Erling Krogh, og han har
løpende holdt JHF informert om arbeidet. Sommerens dugnad gikk av
stabelen på Saltsteinområdet, og dugnad for 2020 er planlagt mandag 20. juli.
Nærmere informasjon om utvalgets aktiviteter og dugnaden vil bli gitt på
årsmøtet.
3.6

Strandrydding

I 2019 ble det avholdt 2 ryddeaksjoner i løpet av mars. Aksjon på våren 2020
ble avlyst pga. COVID 19 situasjonen.
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3.7

Bilkjøring.

Styret oppfordrer som vanlig våre medlemmer til at bruk av bil til og fra
Jomfruland holdes på et minimum, at parkering på øya skjer der det er avsatt
plass til slik, og eventuelt innenfor egen tomtegrense. Videre er det viktig at
retningslinjer for oppstilling for fergekø (maks 30 minutter!) også etterleves.
3.8

Søppelordning – kommunale avgifter.

Styret oppfordrer våre medlemmer til å følge retningslinjer for avfallssortering,
og at ingen poser og sekker blir plassert utenfor søppelcontainere.
Ved henvendelse til Kragerø kommune angående innsamling av plast er
følgende opplyst:
Årsmøtet ba i 2019 om informasjon om hvor man kan få plastsekker for
innsamling av plastavfall og hvor disse sekken skal leveres i fylt tilstand.
Styret har sjekket dette, og slike sekker kan hentes gratis på Servicetorget i
Kragerø. Sekkene skal plasseres gjenknyttet ved søppelstasjonene for
henting samme dag som papiravfallet hentes. Det må ikke legges annet enn
plastavfall i sekkene!
Ut over dette kan også vanlige søppelsekker hentes gratis på Servicetorget i
Kragerø.
I tillegg har styret henvendt seg til Kragerø kommune vedrørende tilpassning
av kommunale avgifter, gitt hytteforbudet som ble innført i mars. I juni fikk vi
følgende svar:
Til Jomfruland hytteforening
v / Anna Christensen
Vedr kommunale avgifter.
Jeg viser til din epost av 05.mai i år med forespørsel om det er aktuelt for
Kragerø kommune å redusere kommunale avgifter for den perioden det ikke
var tillatt å oppholde seg i fritidsbolig, jfr nasjonal forskrift om dette.
Perioden forbudet varte var heldigvis begrenset og i tillegg utenfor sesong
(med unntak av påsken) for fritidsboliger i Kragerø.
Kommunen har derfor ikke vurdert som aktuelt å redusere avgiftene for 2020.
Med vennlig hilsen
Inger Lysa
Kommunaldirektør
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3.9

Økonomisk støtte til kulturarrangement

Det kom ingen søknader om økonomisk støtte til kulturarrangementer for
2019
3.10

Informasjonsbrosjyre

Foreningen bidro med kr 3 000,- til trykking av nytt opplag av
informasjonsbrosjyren utarbeidet av Jomfruland Vel i 2019.
3.11

Medlemskap

Styret fikk 2/3 flertall til sitt forslag om vedtektsendringer for
medlemskap, og lyder nå:
Ny §2 Medlemmer:
Enhver som er eier eller bygsler av fast eiendom på Jomfruland kan bli
medlem av foreningen. Andre faste sommergjester på Jomfruland kan opptas
som støttemedlemmer. Når kontingenten er betalt har et støttemedlem taleog forslagsrett, men ikke stemmerett

4.

Økonomi

Årsresultatet for 2019 viser et overskudd på kr 9 836,31. Største utgiftsposter
for 2019 var Rusken med kr 20 073,75. Egenkapitalen er på kr 244 029, 88.
Foreningens økonomi er god. Styret ser det ikke nødvendig å øke
medlemskontingentene for 2021, og vil foreslå for årsmøtet at den holdes på
kr 300,- for vanlig medlem, og kr 150,- for støttemedlem.

Jomfruland Hytteeierforening
Styret, juni 2020,

Thomas Vogth-Eriksen
Sign.

Christoffer Haarbye
Sign.

Anna Christensen
Sign.

Tuva Widskjold
Sign

Leif Johansen
Sign.

Lars Petter Paulsen
Sign
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Jon Harald Grave
Sign.

Hjemmeside: www.jomfrulandhf.no

