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Årsmøte Jomfruland Hytteeierforening 2021  
 

Lørdag 17. juli kl 17.00, Velhuset, Jomfruland 

 

 

Saksliste  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

2. Valg av dirigent og sekretær  

3. Godkjenning av frammøtte medlemmer  

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen  

5. Foreningens årsmelding  

6. Foreningens regnskap i revidert stand  

7. Fastsetting av kontingent for neste år. Styret foreslår: Ingen endring. kr 300,- for vanlig medlem og 

kr 150 for støttemedlem  

8. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag  

9. Valg av:  

9.1.  Leder 

9.2.  4 styremedlemmer  

9.3.  2 varamedlemmer  

9.4.  3 personer til valgkomité  

9.5.  Revisor med varamann  

 

Etter årsmøte blir det anledning til å ta opp eventuelle punkter. I den forbindelse ønsker styret innspill 

til aktiviteter/markering av at JHF feirer 50 år i 2022.  

 

---------- 

 

Referat 

 
Styreleder Thomas Vogth-Eriksen åpner møtet og ønsker alle velkommen.  

 

Vogth-Eriksen informerer om at Lars Petter Paulsen har mistet livet etter slag. Lars Petter var 

varamedlem i styret i Jomfruland Hytteeierforening (JHF) i flere år. Tankene våre går til kone, barn og 

familien forøvrig. Når JHF får kunnskap om begravelsen, sender Vogth-Eriksen en hilsen på vegne av 

JHF.  

 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 

Innkalling og dagsorden godkjent.  

 

 

2. Valg av dirigent og sekretær  
 

Leif Johansen valgt som dirigent. 

Tuva Widskjold valgt som sekretær.  

 

 

3. Godkjenning av frammøtte medlemmer  
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Tilstede:  

- 30 medlemmer (stemmeberettigede) 

- 4 styremedlemmer (stemmeberettigede)  

- Morten Johannessen er tilstede som er gjest 

 

 

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen  
 

Terje Løkstad og Petter Lodden valgt som protokollunderskrivere. 

 

 

5. Foreningens årsmelding  
 

Se årsmeldingen. Ytterligere kommentarer under:  

  

- Oppfordrer alle til å ta kontakt med foreningen ved bytte av kontaktinformasjon (e-post og 

telefonnummer) 

- Gjerne send innspill til nettsidene: www.jomfrulandhf.no/ 

 

Nettsider 

 

Jomfruland Nasjonalpark 

(Morten Johannessen informerer) 

 

Parken er fortsatt en ung nasjonalpark. Fra 2020 er parken i full drift. De som representerer øya har 

vært den samme, men det har vært noe utskifting fra fylkeskommunene. Vi er en del av en 

forsøksordning der grunneiere har representanter i styret, og Nordlandsforskning har fulgt styret. 

Miljødirektoratet har anbefalt at grunneiere ikke skal være representert. Erling Krogh, som sitter i 

styret er svært uenig i dette og har kontaktet Miljødepartementet.   

Morten mener dette har fungert bra på Jomfruland.  

 

Dette har blitt gjort:  

- Høyspentledningen ytterst på Jomfruland, lavspentledningen mot Øytangen og Telenor sin 

fatstelefonledning er fjernet, og lagt i bakken.   

- Fugletårnet: Pris på over 2 millioner Her kommer det mer informasjon til publikum om 

fuglelivet etter hvert.   

- Flere områder er ryddet de siste årene. 

- Hatt en strandrydding i vinter, fra spiss til spiss. Det hadde kommet inn enorme mengder 

treverk, blant annet paller. 

- Stien gjennom hasselskogen er oppgradert. 

- Laget innsektsdam 

- Ryddet i villepletrærene (tatt vekk hybrider). 

- Bygget (restaurert) steingjerder. 

- Beiting og slått. 

- Jobber med å ta knekken på rynkerosene.  

 

Planer:  

- Rydde området som tilhører hovedgården.  

- Bygge (restaurere) mer steingjerde  

- Beiting og slått videreføres.  

- Ny runde mot rynkerosene i august 



 

 

 

3 

o Dette gjøres av norsk skogrydding. Tilbakemelding fra medlemmer om å finne en mer 

miljøvennlig måte – i dag brukes plast i sammenheng med sprøytingen) 

 

- Morten oppfordrer hytteeiere på utsiden til å fjerne Sitkagranene.  

 

Spørsmål: Hvorfor er et område i eikeskogen gjerdet inn? 

Svar: Tanken er å få eiketrærne som er plantet store nok til at disse ikke spises av kuene. Dessverre 

tror vi en del av skuddene nå er tørket ut.  

 

Spørsmål/Innspill: Skilt om sykling helt i nordenden er vanskelig å få øye på. Dette bør gjøres 

tydeligere dersom vi ønsker det.  

 

Spørsmål/Innspill: Det virker veldig slitt i området ved Skadden/nordområdet pga sykling.  

Svar: Departementet ønsket ikke sykkelforbud i området.  

 

Nasjonalparksenter 

(Thomas Vogth-Eriksen informerer)  

Prinsippvedtak i Kragerø kommune om at nasjonalparksenteret skal ligge på Jomfruland (ikke hvor 

på øya) og at det skal være et informasjonspunkt i Kragerø. 

 

Det blir et informasjonsmøte om lokalisering her på Jomfruland 11. august. På dette møtet får de 

som er på øya mulighet til å uttale seg om hva de ønsker. Thomas sender ut mer informasjon om 

nøyaktig tidspunkt og sted når han får denne informasjonen.  

 

Jomfruland vel foreslår lokalisering enten på tomten bak skolebygget, eller i forbindelse med Haga 

kafé.  

 

Det er Kragerø kommune som fatter det endelige vedtaket.  

 

Rusken 

Rusken 2021 gikk av stabelen 5. juni gikk bra. JHF stilte med 7 stykker, det samme gjorde 

Jomfruland Vel. I tillegg hadde Jomfruland Vel 3 store traktorer, lastebil til hvitevarer og 

gravemaskin for å løfte tunge/store hvitevarer opp på planet. 

 

Det kan være litt vanskelig for noen før sommeren. Styret sin opplevelse av at tidspunkt og 

gjennomføring er positiv og vi vil gjerne fortsette samarbeidet med Jomfruland Vel om Rusken. 

Dette er både effektivt, kostnadsbesparende og hyggelig.  

 

Spørsmål: Er det mulig å få til et slags deponi for folk som ikke er her?  

Svar: Vi forsøker å finne en løsning på det.  

 

Innspill: Jeg deltok på årets Rusken og dette var mye bedre og mer effektivt enn tidligere. Vi var 

ferdig ved 12–13-tiden, mens vi tidligere ved noen tilfeller har måttet bruke flere dager.  

 

Jomfruland Vel 

Det er godt samarbeid mellom JV og JHF som vanlig, og vi holder hverandre løpende orientert om 

de forskjellige sakene som kommer opp. 

 

Arbeidsgruppen for utvalgte kulturlandskap 

Det blir ryddedugnad mandag 19. juli kl. 12  
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Invitasjon: Velkommen til dugnad i kulturlandskapet: Mandag 19. juli er det på nytt dugnad for 

å rydde busker og kratt bak Vestre Saltstein. Ta med hansker og hekkesakser. Oppmøte klokka 

12 ved friluftskirken. Passer for deltakere i alle aldre. Enkel servering underveis med snitter og 

baguetter fra Brødrene Brubakken. 

 

Strandrydding 

JHF oppfordrer alle til å delta når dette kommer igang igjen til neste år ☺  

 

Bilkjøring 

Vi oppfordrer våre medlemmer til GJERNE å la bilen stå i Kragerø! 

 

Det er en diskusjon mellom grunneiere og Kragerø Kommune om veien skal utvides fra fergeleiet 

til Okidokk for å få fylkesveistatus. Dette handler om mulig statlig tilskudd til Fjordbåtselskapet og 

reduserte fergepriser som resultat av politiske prioriteringer. Forøvrig vil vellet også involvere seg i 

diskusjonen med kommunen og Fjordbåtselskapet for om mulig få til en bedre trafikkavvikling i 

den mest trafikkerte perioden 

 

Søppeltømming 

Tømmes to ganger i uken i høysesongen. I år er dette tirsdag og fredag. Spesialsøppelsekker kan 

fremdeles hentes på Servicekontoret og settes ved siden av søppelkassene.  

 

Høyspentledning 

Vi har sent en forespørsel til Kragerø Energi om at dette skal legges i bakken på hele øya. Dette er 

i langtidsplanene, men tilbakemeldingene er at vi må sende en forespørsel hvert år for at dette skal 

vurderes i neste års planer ☺  

 

Eiendomsskatt  

Det er ikke kommet noe mer informasjon om utredningen på takseringsprinsippene. Når 

utredningen foreligger antar vi at denne deles med JHF og andre lokale foreninger, og at det på det 

tidspunktet vil vurderes hva som blir veien videre. 

 

Årsmeldingen er godkjent 

 

 

6. Foreningens regnskap i revidert stand  
Anna Christensen har ansvar for økonomien i styret. Dette er oversendt til revisor som er tilstede 

på møtet. Revisor går god for regnskapet slik det foreligger.    

 

Regnskapet er godkjent. 

 

 

7. Fastsetting av kontingent for neste år. Styret foreslår: Ingen endring. kr 300,- 

for vanlig medlem og kr 150 for støttemedlem  
Styrets forslag til kontingent er vedtatt.  

 

 

8. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag  
 

 

9. Valg av:  
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Valgkomiteen består av Petter Lodden, Erling Krogh og Thomas Berg. Valgkomiteen ligger til 

grunn at medlemmene er fornøyd med det sittende styret.  

 

Petter Lodden redegjør for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens leder oppfordrer 

medlemmene til å sende inn forslag til styremedlemmer. 

 

9.1.  Leder 
Thomas Vogth-Eriksen (gjenvalg) - valgt 

9.2.  4 styremedlemmer  
Christoffer Haarbye (gjenvalg) - valgt 

Jon Harald Grave (gjenvalg) - valgt 

Anna Christensen (gjenvalg) - valgt 

Ola Haave (ny) - valgt 

9.3.  2 varamedlemmer  
Leif Johansen (gjenvalg) - valgt 

Tuva Widskjold (ny) - valgt 

9.4.  3 personer til valgkomité  
Petter Lodden (gjenvalg) - valgt 

Erling Krogh (gjenvalg) - valgt 

Thomas Berg (gjenvalg) - valgt 

9.5. Revisor med varamann  
John Lauring Pedersen (gjenvalg) – valgt 

Vara: Karoline Hansen (gjenvalg) - valgt 

 

 

Neste år feirer JHF 50 år. Styret ønsker innspill og ideer til hvordan dette kan markeres. Vi har 

238.000 på konto. Det er ikke noe mål for foreningen å ha penger på bok, så deler av dette kan brukes 

på markeringen.  
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