Årsmøte Jomfruland Hytteeierforening 2022
Lørdag 16. juli kl 17.00, Velhuset, Jomfruland
Saksliste
1. Velkommen, 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
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Referat
Styreleder Thomas Vogth-Eriksen åpner møtet og ønsker alle velkommen. Den fantastiske
marsipankaken Jomfruland Hytteeierforening (JHF) har fått fra Jomfruland Vel i 50 års gave.
Leif har laget en klubbe som han gir til JHF.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Første melding om årsmøtet med frist for å melde inn saker sendt ut 15. mai.
Årsmelding og sakspapirer sendt ut 21. juni
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
Tilstede:
- 40 medlemmer (stemmeberettigede)
- Ruth Ellegård er til stede som er gjest

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Tom Christensen 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/

Kommunikasjon med medlemmer
Se årsmelding.
Ett medlem får ikke informasjon på e-post. Styret i JHF sjekker opp hva det kan være.
Jomfruland Nasjonalpark og Nasjonalparksenteret
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Styret for nasjonalparken ledes av Knut Jarle Sørdalen. Dette er det første nasjonalparkstyret med
lokal representasjon fra begynnelsen av. Tilbakemeldingen er at dette er positivt og noe det ønskes
at fortsettes med. I tillegg finnes det et råd for nasjonalparken der både JHF og Jomfruland Vel er
representert.
Nasjonalparksenteret
Lokalisering: Konklusjon ble at senteret skal ligge på Jomfruland med et kontaktpunkt i Kragerø.
Det er nå gjennomført en undersøkelse av grunnforholdene ved plassering av nasjonalparksenteret
ved Haga. Denne er gjennomført og jobbes nå med i kommunen.
Angående kafeen: Dersom kafeen på Haga skal rives, er det en forutsetning at det kommer en ny
kafe.
Finansiering: Senteret må fullfinansieres og det er en av hovedoppgavene for styret nå.
Det legges opp til et informasjonsmøte 27. august. Kai Johansen og styret kommer da til å legge
fram mer detaljert informasjon.
JHF 50 årsjubileum
Kunstskole:
I overkant av 40 deltakere deltok på kunstskolen for barn. Vi arrangerte i forbindelse med
Jomfrulandsdagene. Kunstskolen ble holdt av Jonny Andvik som også har malt Jomfrulandsbildet.
Bildene ble i etterkant stilt ut i skolestua.
Jubileumskonsert på Haga
Avduking av Jomfrulandsbildet laget av Jonny Andvik.
Konserten med Stein Torleif Bjella ble en stor suksess!
Jomfrulandsbildet
Jomfrulandsbildet er laget av Jonny Andvik på forespørsel fra JHF. Medlemmer i JHF kan kjøpe et
trykk av bildet for 100 NOK. Andre kan kjøpe for 1000 NOK. Ta kontakt med JHF dersom du
ønsker et trykk.
Rusken-aksjonen
Rusken 2022 gikk av stabelen lørdag 4. juni gikk bra. JHF stilte med seks stykker. Jomfruland Vel
(JV) stilte med ni stykker og traktorer. Vi ville aldri klart dette uten JV, så tusen takk til JV for
samarbeidet!
Oppfordring: Vi trenger flere hender til å løfte og å bære, så bli gjerne med neste år!
Spørsmål: Hva gjør de hytteeierne som ikke er til stede på vårparten?
Svar: Vi kommer til å fortsette å ha Rusken-aksjonen på senvåren/forsommeren og oppfordrer
hytteeiere til å snakke med hyttenaboer og finne løsninger for å benytte seg av Rusken-tilbudet.
Samarbeid med Jomfruland Vel
Det er godt samarbeid mellom JV og JHF. Det setter JV stor pris på!
Takk for bidraget fra hytteeiere til Jomfrulandsdagene. Dagene er viktig for JV og vi håper flere
også vil være med på dugnad under Jomfrulandsdagene.
Oppfordring: Bli med på dugnad under Jomfrulandsdagene. Si ifra til JV dersom du ønsker å bidra.
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Takk for godt samarbeid!
Dugnad for utvalgte kulturlandskap
Det blir ryddedugnad mandag 18. juli kl. 12
Velkommen til dugnad i kulturlandskapet: Mandag 18. juli kl. 12. på Vestre Saltstein. Oppmøte
ved der Deccamasten sto før. Ta med hansker og hekkesakser. Passer for deltakere i alle aldre.
Enkel servering underveis med snitter fra Brødrene Brubakken. Målet er å rydde landskapet for
beiting og for en rikere blomstereng.
Vi har tidligere ryddet Nordjordet.
Spørsmål: Skal beitedyrene gå på Nordjordet?
Svar: Det er meningen, men vi får se hva vi får til.
Det lages en kulturlandskapsfilm for Jomfruland og Stråholmen.
Spørsmål: Hvem er ansvarlig for filmprosjektet?
Svar: Torstein Kiil som holder til på Stråholmen.
Spørsmål: Når skal filmen være ferdig?
Svar: Tipper den er klar i løpet av neste år.
Bilkjøring
Vi oppfordrer våre medlemmer til GJERNE å la bilen stå i Kragerø! Vi må få informasjonen ut til
bilturister tidligere, gjerne slik at informasjonen er tydelig når folk søker opp informasjon om
Jomfruland på nett.
JV ønsker å jobbe med JHF om dette temaet.
Forslag: Be Kragerø Fjordbåtselskap legge ut informasjon om hvor det er lov å kjøre bil på øya, og
oppfordre folk til å ikke ta bilen ut til Jomfruland.
Telting
Diskusjon rom telting på Jomfruland. Det er forvirrende da Nasjonalparkloven gelder over
Friluftslivsloven. JV er i kontakt med kommunen om dette og ønsker som JHF tydeligere
kommunikasjon ut til telturister.
Forslag: Det er vanskelig å vite hvor det er lov å telte. Kanskje vi kan lage et kart der vi viser hvor
det er lov å telte?
Oppfordring fra JV: Ta bilder og dokumenter slik at vi har argumenter opp mot kommunen.
Søppelordning – kommunale avgifter
Se årsmelding.
Høyspentkabel i bakken
Dette er i langtidsplanene, men tilbakemeldingene er at vi må sende en forespørsel hvert år for at
dette skal vurderes i neste års planer. VI fortsetter å sende inn forespørsel om dette årlig.
Eiendomsskatt
Se årsmelding.
4

Styret i JHF har besluttet å melde JHF inn i Norges Hytteforbund: www.hytteforbund.no.
Økonomi
Se årsmelding.
Årsmeldingen er godkjent

6. Foreningens regnskap i revidert stand
Se årsregnskap.
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:
Valgkomiteen består av Petter Lodden, Erling Krogh og Thomas Berg. Valgkomiteen ligger til
grunn at medlemmene er fornøyde med det sittende styret.
Petter Lodden redegjør for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens leder oppfordrer
medlemmene til å sende inn forslag til styremedlemmer.

9.1. Leder
Ola Haave (ny, tidligere ordinært styremedlem) - valgt

9.2. 4 styremedlemmer
Christoffer Haarbye (gjenvalg) - valgt
Jon Harald Grave (gjenvalg) - valgt
Anna Christensen (gjenvalg) - valgt
Nikolai Berg (ny) - valgt

9.3. 2 varamedlemmer
Linn Fossum Havnelid (ny) - 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
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Takke av tidligere styremedlemmer
Jomfruland Hytteeierforening takker av Thomas Vogth-Eriksen (går nå av som styreledere) og Leif
Johansen (går av som varamedlem, men har vært styreleder og hatt en rekke andre roller).

Annet
Ola Haave takker for tillitten og gleder seg til videre arbeid i JHF.
Har du spørsmål om Jomfrulandsløftet kontakt Cathrine Bang på cathrine@100bang.no
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