
Hidra Velforening årsberetning 2021 
 
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 21.06.21 av: 
 
Frank Jørgen Østhus – Leder / kasserer 
Tommy Johansen – Nestleder  
Rose Mari Hammersmark Tønnessen – Sekretær 
Inge Abrahamsen – Kasserer 
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 
Julie Fuglesang Larsen – Nestleder  
Bjørn Vigre – Kasserer 
Rose Mari Hammersmark Tønnessen – Sekretær 
Inge Abrahamsen – Styremedlem 
Bente Åsly Hanssen – Styremedlem 
Tommy Johansen – Styremedlem – Fratrådt 
Elise Skipø Woll – Varamedlem 
 
Revisor: Laura Skarpenes 
 
Styret konstituerte seg på første styremøte, 10.02.22. 
 
Styret har i 2021 hatt tre styremøter, samt noen uformelle møter, og ellers benyttet «sosiale medier» 
og e-post for avklaringer, koordinering og annen samhandling.  
Møter og aktiviteter har vært noe redusert grunnet covid-19-pandemien og andre hindringer. 
 

Medlemmer: 
 
Kontingentanmodning ble levert alle øyas husstander i løpet av juni 2021. 
 
Innkomne medlemskap var 142 familiemedlemskap og 62 enkeltmedlemsskap, noe som totalt 
medførte kr. 51.950 i kontingentinntekter.  
Vi videreførte praksisen fra året før med å ha med en oppsummering av årsberetningen på 
kontingentanmodningene. Dette ser ut til å ha en positiv effekt og gir et innblikk i hva foreningen 
holder på med og hva kontingentene bidrar til.  
Kontingenten var kr. 300,- for familiemedlem og kr. 150,- for enkeltmedlem. Kontingenten har stått 
uforandret de siste fire årene.  
  



Aktiviteter i 2021: 
 
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 2021.  
 
I sommerhalvåret ble Fiskerihavnområdet og servicebygget svært flittig benyttet av bobil- og 
båtturister så vel som fastboende.  
Strandbua har nå i 11 år vært til glede og nytte for Hidravaser og andre besøkende. 
 
Bobil- og båtturistene bidrar til gode inntekter for Hidra Vel. Det var først og fremst nordmenn på 
Norgesferie som kom på besøk i 2021, som i 2020, men vi hadde også besøk av gjester fra bl.a 
Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, Frankrike og Belgia. 
 
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 hvert år bruker mye tid på anlegget.  
I 2021 ble det gjort noen forbedringer på anlegget.  
På Strandbua har vi fjernet de gamle dør-lemmene og satt inn vinduer i stedet. Dette gav bygget et 
betydelig løft. På sikt håper vi å få satt inn dører. Det vil gjøre bygget mer anvendelig på kalde 
årstider.  
Bygget har også blitt malt ferdig på utsiden og innsiden av ungdommer på øya. Vi har fikset trappa 
bak Strandbua som begynte å falle fra hverandre, og fått opp rekkverk på denne. 
Vi har hengt opp skilt med oversikt over hvor i Fiskerihavna bobilene kan plasseres, og vi har fått ny 
tømmestasjon til bobiler bak på servicebygget, da den gamle var oppbrukt og ødelagt. Denne håper 
vi kan vare lenge. 
På grunn av mye problemer med at dusjen i servicebygget blir tett av sand, har vi nå satt opp en 
timer som må skrus på for at det skal komme vann i dusjen.  
Vi har kjøpt nytt flott huskestativ til strandområdet. Dette har nå blitt satt på plass og vi håper det vil 
bli mye brukt i sommer. 
 
I servicebygget er det et eget rom med overnattingsmulighet. I 2021 har Hidra Vel overtatt 
bookingen av denne fra Lister Friluftsråd, og styrer det nå selv. Dette kan bookes på 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.  
 
Toalettet på kirkegården. Hidra Velforening har også i 2021 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. 
 
Ferja. Hidra Vel stilte med to representanter på et møte med Boreal 22.06.22 sammen med 
representanter fra Øyna Vel, for å få informasjon om hvordan den nye ferja vil fungere i forhold til 
slik vi var vant til. Informasjonen vi fikk delte vi videre på Facebook. 
Vi har jobbet en del med å få endret ferjetidene i julehøytiden, de fremstod lite gjennomtenkt. 
Representanter fra Hidra Vel var med på møte om «Ferjetilbudet på helligdager på Hidra og 
Andabeløy» sammen med Vidar Ose, Torbjørn Klungland og Hans-Egill Berven for å få frem vår side 
av saken. Ferjetidene i jula ble som kjent endret slik at de ble omtrent slik de har vært de siste årene. 



Det jobbes fremdeles med å få til ekstraturer i de periodene hvor køene blir lange på begge sider. 
Julie F. Larsen representerer Hidra Vel i et samarbeidsråd med kommunen og fylkeskommunen for 
ferjesambandene i Flekkefjord. 
 
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 fritidsboende 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. 
 
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 2021 har vi investert i varmeskap til 
disse slik at de kan henge ute, og være enda lettere tilgjengelig når de trengs. 
 
Webkameraene. Hidra Velforenings to webkameraer i Kirkehamn og Rasvåg er dessverre fortsatt ute 
av drift. Vi prøver fremdeles å få disse opp og gå igjen, og har vært i kontakt med flere vi håpet kunne 
bidra. Hvis noen har innspill på hvem vi kan kontakte så si gjerne fra.  
 
Første søndag i advent. Julegrantenninga på Lega, som i 2020 ble koronaavlyst, ble i år 2021 
gjennomført som vanlig. Vi fikk på plass et flott juletre fra Åpta, vi gikk rundt treet og hadde kakao og 
julekaker. Det kom også to flotte julenisser på besøk, som hadde med seg godteposer til alle de 
oppmøtte barna. 
 
Lekeplasser. Hidra Vel støttet i 2021 lekeplassen på Vallås med 10.000 kr til oppgradering av 
gjerdestolper og bygging av halvtak. Vi støttet også lekeplassen på Stegeberget med 10.000 kr til 
oppgradering av lekeapparater, sand og ballbinge. 
 
Tilskudd til velforeningene i distriktet. Flekkefjord kommune delte i 2021 ut én million til 
velforeningene i distriktet til tiltak for barn og unge. Vi fikk 125.000 kr som vil komme godt med til 
blant annet frisbeegolfbane og utvidelse av badeanlegget i Fiskerihavna. 
 
Styret i Hidra Vel har i 2021 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 

http://www.113.no/

