Hidra Velforening årsberetning 2020
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 21.06.20 av:
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 Johannesen
Følgende ble valgt inn på årsmøtet:
Frank Jørgen Østhus – Leder
Tommy Johansen – Nestleder
Inge Abrahamsen – Kasserer
Rose Mari Hammersmark Tønnessen – Sekretær
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, 27.09.20.
Styret har i 2020 hatt fire styremøter, samt noen uformelle møter, og ellers benyttet «sosiale
medier» og e-post for avklaringer, koordinering og annen samhandling.
Møter og aktiviteter har som alt annet i 2020 vært noe redusert grunnet covid-19-pandemien.

Medlemmer:
Kontingentanmodning ble levert alle øyas husstander i løpet av juli 2020.
Innkomne medlemskap var 147 familiemedlemskap og 111 enkeltmedlemsskap, noe som totalt
medførte kr. 55.000 i kontingentinntekter.
Dette var en økning i inntekter på kr. 15.000, sammenlignet med 2019.
For første gang ble det ble lagt inn en oppsummering av årsberetningen på
kontingentanmodningene, i tillegg til et mer målrettet arbeid med å få levert ut kontingentene.
Dette ser altså ut til å ha en positiv effekt.
Kontingenten var kr. 300,- for familiemedlem og kr. 150,- for enkeltmedlem. Kontingenten har stått
uforandret de siste tre årene.

Aktiviteter i 2020:
Drift av både Strandbua og Servicebygget ved Fiskerihavna har fungert bra også i år. Primært er det
takket være driftige, frivillige entusiaster. Takk til dem! Samarbeidet med Skjærgårdstjenesten
fortsatte også i 2020.
Fra 14. mars til 21. mai holdt vi Strandbua og Serviceanlegget stengt grunnet covid-19.
Da det åpnet igjen, ble det en sommer der Fiskerihavnområdet og servicebygget ble svært flittig
benyttet av bobil- og båtturister så vel som fastboende.
Strandbua har nå i 10 år vært til glede og nytte for Hidravaser og andre besøkende.
Bobil- og båtturistene bidrar til gode inntekter for Hidra Vel. I 2020 økte vi døgnprisen med 50 kroner
for bobil og båt, etter at de samme prisene hadde stått i mange år. Det var først og fremst nordmenn
på Norgesferie som kom på besøk, men vi hadde også besøk av gjester fra flere andre land.
Vi fikk i 2020 inn mer enn dobbelt så mye på anlegget som i 2019.
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 skaper 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 har fungert som en strålende
koordinator ved anlegget.
I 2020 ble det gjort noen forbedringer på anlegget. Vi har økt strømkapasiteten til bobil med en
ekstra strømstolpe, og vi har engasjert noen flinke ungdommer til å male hele Strandbua innvendig,
med maling sponset av Skjærgårdsparken.
Utenpå er malingen påbegynt, men det er ikke ferdig enda. Der fikk vi sponsa maling fra Flekkefjord
Kommune.
I servicebygget er det et eget rom med overnattingsmulighet. Dette er et tilbud i samarbeid med
Lister Friluftsråd som også administrerer 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. I 2020 la vi
inn en rekke smitteverntiltak for å gjøre overnattingen så trygg som mulig.
Toalettet på kirkegården. Hidra Velforening har også i 2020 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.
Hidra Landfast. Vi hadde årsmøte 21.06.20. Der deltok Ring Veisdal, fylkesordfører Arne Thomassen,
og leder for samferdselsutvalget i Agder, Christian Eikeland, + en rekke lokale politikere.
Ring orienterte om arbeidet med Hidra Landfast, og fylkespolitikerne holdt innspill om å jobbe for et
ferjefritt Agder.
21/9-20 var Sylvi Listhaug, Gisle M. Saudland, Torbjørn Klungland og Christian Eikeland (leder i SAM
utvalg fylket) på befaring på Hidra for å drøfte fastlandsforbindelse, og fikk en presentasjon av
landfastarbeidet ved Frank Jørgen og Ring Veisdal.
Det brukes mye tid og krefter på Hidra Landfast. Styret vil rette en stor takk til Landfast-komiteen, og
da særlig Ring Veisdal for det fantastiske arbeidet han gjør for saken. Gjennom hele 2020 har
komiteen hatt en god løpende dialog med nøkkelpersoner i kommune og fylke. Men man må nok
dessverre innse at det enda er langt frem før Hidra landfast skulle bli en realitet.

Servicebygget på Kommunebrygga i Rasvåg, er et samarbeid mellom Hidra Vel og foreningen
Veisevågen Småbåthavn. Anlegget driftes hovedsakelig av Veisevågen Småbåthavn, men eies av
Hidra Velforening. Anlegget med brygge og servicebygg er til glede for fastboende gjennom hele året,
og for fritids-boende og turister i en lang sommersesong.
Hidra.no. Nettside laget av Yngve Wikøren etter instruks fra Hidra Velforening m/flere. Nettsiden
driftes av Hidra Velforening og er ment som en felles portal for Hidra. For fastboende, bedrifter,
foreninger, besøkende og så videre. Kom gjerne med innspill til forbedringer.
Blomsterkasser. Trofaste medhjelpere holdt også i 2020 liv i Hidra Vel sine tre blomsterkasser (ved
kirkegården i Kirkehamn, ved kanalen/busstoppet på Eie og i Grønviga i Rasvåg). Tusen takk for
planting og vanning!
Refusjon forskuttering til bunn-undersøkelser i Hidrasundet. Høsten 1997 ble det foretatt bunnundersøkelser 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 fikk i 2019 tilbakebetalt kr. 142.500 fra undersøkelsen.
I 2020 har vi jobbet med å betale tilbake innskuddene til dem som ønsker det.
Etter dette arbeidet sitter vi igjen med ca kr. 133.000 som tilfaller Hidra Vel og foreningens arbeid om
å legge best mulig til rette for fortsatt bosetting på Hidra.
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.
Webkameraene. Hidra Velforenings to webkameraer i Kirkehamn og Rasvåg er dessverre fremdeles
ute av drift. Vi prøver fremdeles å få disse opp og gå igjen, men har enda ikke funnet noen med den
nødvendige tekniske kompetanse for drift av disse.
Isbua AS. Styret i Hidra Vel besluttet, i likhet med øvrige aksjonærer i selskapet, i november 2020 og
selge Velforeningens aksjer til Tollboden Bakeri AS. Hidra Vel eide opprinnelig 3 aksjer til kostpris
kr.3000. Selv om salget medførte et lite regnskapsmessig tap, vil forhåpentlig overtakelsen være et
løft for samfunnet på Hidra. Vi ønsker nye drivere lykke til!
Første søndag i advent. Julegrantenning på Lega, som nå har blitt en flott tradisjon, ble i år 2020
meget amputert, men vi fikk på plass et flott juletre fra Åpta som ble tent i all stillhet. Etter
oppfordring om pynting fra styret i Hidra Vel ble treet etter hvert oppfrisket med blant annet
fredsduer med fine påskrevne håp og ønsker fra elevene på skolen.
Det ble lite fellesgang rundt juletreet i 2020, men barna i barnehagen var flere ganger og sang og gikk
rundt treet.
Adventsrebus. Da mye av det «normale» utgikk i desember 2020 arrangerte Hidra Vel en
adventsrebus på Hidra for å prøve og skape litt julestemning. Der kunne de som måtte ønske det
kjøre rundt på Hidra og løse forskjellige oppgaver. Det var gode tilbakemeldinger på dette, og flere
fornøyde vinnere.

Lekeplassen i Rasvåg ble, i samarbeid med Håla AS, ferdigstilt med midler fra Flekkefjord kommune –
kr. 60.000, Sparebankstiftelsen Sr-Bank – kr. 30.000, og Flekkefjord sparebank – kr. 15.000. Mange
takk til grunneierne for avtale om disponering av tomta.
Samfunnshuset. Hidra Vel fikk inn en søknad om kr. 50.000 i støtte til Hidra Samfunnshus til
oppussing og fornying. Dette hadde vi oppe som en egen sak på årsmøtet i 2020, og det ble
enstemmig godkjent. Dette har bidratt til flotte og mer innbydende lokaler på Myran til bruk for hele
øya.
Styret i Hidra Vel har i 2020 jobbet med 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

