
Hidra Velforening årsberetning 2019 
 
Hidra Velforening er en forening som jobber for å legge forholdene best mulig til rette for å leve og 
bo på Hidra. 
 
Hidra Velforenings styre besto frem til årsmøtet 24.06.19 av: 

Jostein Bruseth – Leder  
Frank Jørgen Østhus – Kasserer  
Ole Petter Reistad  
Arne Torsås  
Bjørn Ulland  
Julie Fuglesang Larsen (Vara) 
Jøran Woll (Vara) 
 
Revisor: Bjørn Egil Johannesen 

 
Ved årsmøtet 24.06.19 ble det gjort en vedtektsendring slik at styret nå består av seks medlemmer. 
Følgende ble valgt inn på årsmøtet: 

Frank Jørgen Østhus - Leder / kasserer 

Bjørn Ulland - Nestleder  

Rose Mari Hammersmark Tønnessen - Sekretær 

Tommy Johansen – Styremedlem 

Ole Johnny Vik – Styremedlem 

Bente Åsly Hanssen – Styremedlem 

Julie Fuglesang Larsen – Varamedlem  

Elise Skipø Øiestad– Varamedlem 

 

Revisor: Bjørn Egil Johannsen 

 
Styret konstituerte seg på første styremøte, 14.08.2019. 
 
Styret har i 2019 hatt fire styremøter, samt noen uformelle møter, og ellers benyttet «sosiale 
medier» og epost for avklaringer, koordinering og annen samhandling.  
 
Medlemmer: 
 
Kontingentanmodning ble levert alle øyas husstander i løpet av juli 2019, samt lagt ut på 
Velforeningens Facebookside. 
 
Innkomne medlemskap er 111 familiemedlemskap og 47 enkeltmedlemsskap, noe som totalt 
medførte kr. 40.350 i kontingentinntekter.  
Dette var en nedgang i inntekter på kr. 3.850, sammenlignet med 2018.  
Kontingenten var kr. 300,- for familiemedlem og kr. 150,- for enkeltmedlem. Kontingenten har stått 
uforandret de siste tre årene.  
 
Styret vil i 2020 legge med en oppsummering av årsberetningen 2019 på kontingentanmodningene. I 
tillegg vil vi legge ut info om kontingentbetaling på våre nettsider hidravel.no. Disse tiltakene vil 
forhåpentligvis bidra til en økning i kontingenten for inneværende år. Kontingenten er Hidra Vels 
viktigste inntektskilde.  



 
Aktiviteter i 2019: 
 
Hidra.no: Ny nettside laget av Yngve Wikøren etter instruks fra Hidra Velforening m/flere. En stor 
takk rettes utvikler Wikøren i opparbeidelse av disse sidene. Resultatet ble meget bra. Nettsiden 
driftes av Hidra Velforening og er ment som en felles portal for Hidra. For fastboende, bedrifter, 
foreninger, besøkende og så videre.  
Målsetningen er også å overføre hidravel.no sin info til denne portalen. Oppfordrer våre medlemmer 
til å besøke siden. Kom gjerne med innspill på forbedringer.  
 
Oppslag med styrets sammensetning og litt kontaktinfo om Hidra Vel har nå kommet opp på 
oppslagstavlene ved butikkene.  
 
Drift av både Strandbua og Servicebygget ved Fiskerihavna har gått sin gang. Primært er det takket 
være driftige, frivillige entusiaster. Takk til dem! Samarbeidet med Skjærgårdstjenesten fortsatte 
også i 2019.  
 
Strandområdet har blitt oppgradert i 2019 med et flytende badetårn. Dette med kr. 10.000 i støtte 
fra Norsk Oppdrettsservice og kr. 30.000 fra Sparebanken Sør. Badetårnet ble godt mottatt av 
badegjestene, og man håper på sikt å få utvidet med flere flytende elementer. 
Fiskerihavnområdet og servicebygget har blitt flittig benyttet av bobil- og båtturister. Riktignok var 
det en liten nedgang i inntekter fra anlegget i 2019, men forhåpentligvis får vi satt inn noen tiltak i 
2020 som vil snu denne trenden. Strandbua har nå i flere sesonger vært til glede og nytte for 
Hidravaser og andre besøkende. 
Særlig bobil- og båtturistene bidrar til gode inntekter for Hidra Vel. Dette er først og fremst 
besøkende fra Rogaland, men også gjester fra Skandinavia, Tyskland og Nederland.  
 
Det er foretatt noen utbedringer i 2019. På Servicebygget har vi blant annet byttet ut de tre 
ytterdørene. Til dette fikk vi tildelt kr. 30.000 i prosjektmidler fra Flekkefjord Sparebank.   
Med tanke på et stort antall besøkende på anlegget, er det også en god del utgifter forbundet med 
driften av byggene og området rundt. Da den største bruken på anlegget ikke generer noen inntekter 
(anlegg åpent for allmennheten), er vi også avhengig av en betydelig dugnadsinnsats for at det skal 
«gå rundt». Styret ønsker å rette en takk til Espen Larsen som også i år har fungert som en glitrende 
koordinator ved anlegget. 
 
I servicebygget er det et eget rom med overnattingsmulighet. Dette er et tilbud i samarbeid med 
Lister Friluftsråd som også administrer bookingløsningen på sine nettsider listerbooking.no. Særlig i 
ukene i fellesferien er dette tilbudet populært. Overnatting her følger «Kystled standarden», en enkel 
type overnatting for den som søker friluftsaktiviteter og opplevelser langs kysten.  
 
Hidra Velforening har også i 2019 finansiert og gjennomført renholdet av toalettet på kirkegården. 
Dette var en løsning som kom på plass for noen år siden, da kommunen ville stenge ned toalettet for 
allmenn bruk. Hidra Velforening synes enda det er beklagelig at kommunen selv ikke kan påkoste 
renhold. Men fra vår side har det viktigste vært å sikre et fortsatt tilbud på det eneste offentlige 
toalettet i Kirkehamn. Derfor er avtalen med kommunen at Hidra Vel sørger for gjennomføring av 
renhold, mens kommunen står for forsyning av papir og såpe. 
 
Servicebygget på Kommunebrygga i Rasvåg, er et samarbeid mellom Hidra Vel og foreningen 
Veisevågen Småbåthavn. Anlegget driftes hovedsakelig av Veisevågen Småbåthavn. Anlegget med 
brygge og servicebygg, er til glede for fastboende gjennom hele året, og for fritids-boende og turister 
i en lang sommersesong. 
 



Ferjetider, ferjeregularitet og informasjon om driftsforstyrrelser fungerer etter vår mening 
tilfredsstillende. I forbindelse med anbudskonkurransen om ny ti-års ferjedrift fra 2021 sendte vi i 
mai våre kommentarer og innspill til kommunen. Her ble det påpekt at forslaget til nye ferjetider 
ligger nært opp mot våre ønsker, men det ble igjen understreket behovet for en ferje kl. 23 kveldstid, 
for å forenkle skiftarbeidet ved helseinstitusjonene i Flekkefjord. I forhold til EL-ferjedriften ble det 
påpekt viktigheten med at kontraktspesifikasjonene blir tilstrekkelig gjennomarbeidet og 
kvalitetssikret, med tanke på at det introduseres relativ ny teknologi.  
 
Blomsterkasser. Hidra Vel sine tre blomsterkasser, ved kirkegården i Kirkehamn, ved 
kanalen/busstoppet på Eie og i Grønnviga i Rasvåg, ble også i 2019 plantet og vannet av trofaste 
medhjelpere. Tusen takk! 
 
Første søndag i advent. Julegrantenning på Lega, som nå har blitt en flott tradisjon, ble arrangert 
også 2019. Vi serverte pepperkaker, julebakst og kakao. Nissen kom med godteposer til stor glede for 
de over 40 oppmøtte barna, og Dag Ulland holdt en flott appell.  Selve tenningen av treet bød på litt 
tekniske problemer, men etter noe febrilsk leting etter ny stikkontakt ble det lys i treet til slutt. 
 
Hjertestartere. Hidra Velforening har ansvaret for hjertestarterne i Fiskerihavna og på 
kommunebrygga i Rasvåg. Her har vi hatt god hjelp av Mary T. Landsnes som har ettersett disse. 
Disse er også lagt inn i hjertestarterregisteret på www.113.no. I forbindelse med nedleggingen av 
Hidra Helselag, ble Hidra Velforening tildelt kr. 10.000 i «startmidler» fra Helselaget for dekning av 
fremtidige utgifter ved hjertestarterne. Dette kommer godt med.  
 
Internett/Fibernett. Hidra Vel var med på å organisere folkemøte med Telenor på Hidra skole 
21.08.19. Der informerte representanter fra Telenor om fiberprosjektet og tilbudet på bredbånd og 
TV-tjenester. Utbyggingen av fiber ser ut til å bli ferdigstilt på hele øya i løpet av 2020. 
 
Lekeplass i Rasvåg. Hidra Velforening har, med Julie i spissen, jobbet med å få til en lekeplass i 
Rasvåg. Denne er på god vei til å bli realisert med støtte fra Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen 
SR-BANK. Hidra Velforening står som ansvarlig leier av grunn. 
 
Busskort. Ved overgang til autopass for ferje forsvant busskortet til pendlerne og det ble innført en 
ordning der man måtte kjøpe månedskort for buss og ferjebillett hver for seg. Dette førte med seg 
store kostnader for brukerne. Hidra Velforening presset på for å få en mer gunstig ordning. Etter 
press fra flere kanter, er nå ferja blitt inkludert i månedskortet for buss. Ordningen med å pendle 
med buss har nå blitt bedre enn på mange år. 
 
Webkameraene. Hidra Velforenings to webkameraer i Kirkehamn og Rasvåg har dessverre ikke 
fungert tilfredsstillende. Styret vedkjenner å ikke ha den nødvendige tekniske kompetanse for drift av 
disse. Webkameraene byr på utfordringer både i forhold til fysisk installasjon, feilretting, teknisk 
tilrettelegging samt drift/formidling via nettsidene. Vi har de siste årene fått bistand fra flere 
eksterne konsulenter, men med blandet hell. Om det ikke lykkes i nærmeste fremtid å få til en 
løsning på dette, må det vurderes å avslutte tilbudet.  
 
Refusjon forskuttering til bunn-undersøkelser i Hidrasundet. Høsten 1997 ble det foretatt bunn-
undersøkelser i Hidrasundet i forbindelse med utredning av Hidra Landfast. Undersøkelsene ble 
foretatt i regi av Statens Vegvesen (SVV). Grunnet begrensede midler hos SVV på dette tidspunkt, ble 
undersøkelsen finansiert av beboere på Hidra. I 1997 ble det samlet inn kr. 142.500 av totalt 170 
privatpersoner og bedrifter. Et vilkår for finansiering var at det på et senere tidspunkt kunne søkes 
SVV om refusjon. Hidra Velforening har etter henstilling til SVV nå fått tilbakebetalt kr. 142.500 fra 
undersøkelsen. Det forskutterte beløpet skal tilbakebetales de som måtte ønske det. Arbeidet med 
tilbakebetaling påbegynnes i 2020. 

http://www.113.no/


 
Hidra landfast. Da kostnadene til den nye ti-års EL-ferje driften ble kjent i desember 2019, var Hidra 
Velforening raskt på banen med å komme med uttalelser og innspill. Både på sosiale medier og til 
Avisen Agder, men det ble også oversendt skriv og kommentarer til enkelte fylkespolitikere.  Hidra 
Velforening organiserte rett før jul et «arbeidsmøte», der styret, Hidra Vels landfastkomité, og lokale 
Hidra politikere ble invitert. Hensikten med møtet var å samle personer med samme målsetning og 
drøfte muligheter, veien videre og hvordan gå frem. Gjennom digitale forum opprettholdes 
kontakten fra dette møtet. Hidra landfast og kostnadsspørsmålet rundt EL-ferje drift, vil utvilsomt 
henge med oss også i 2020. Styret vil i denne anledning benytte muligheten å rette en stor takk til 
Landfast-komiteen, og da særlig Ring Veisdal for det fantastiske arbeidet som er blitt utført i saken de 
siste årene.  
 
Styret i Hidra Vel har i 2019 drøftet og vurdert de fleste saker som har kommet oss i hende. Enkelte 
saker blir dessverre i mindre grad fulgt opp. Dette skyldes først og fremst prioriteringer, kapasitet og 
ressurser i styret. Vi vil uansett oppfordre Hidras innbyggere og Hidra Vels medlemmer til å fortsette 
og engasjere seg og sende oss saker /innspill. Sammen skaper vi et bedre lokalsamfunn! 
 
Styret 


