Årsmelding ”Stavnesets Venner” 2012.
Stavneset fyr 170 år, et jubileumsår med mye aktivitet.
På styremøte den 17.03.ble det bestemt å pusse opp den gamle fyr boligen oppe ved fyret. Søknad
ble sendt Kystverket og planen for oppussing og fargevalg på maling ble godkjent.
Huset ble pussa opp fra gulv til tak. Mange brukte mange timer frivillig arbeid på vasking, maling,
snekring, sliping og pussing og resultatet ble et nydelig hus med sjel som vi er utrolig stolt av.

Tusen, tusen takk til dere alle

Påsken 2012 sto huset klart for bakels salg. Selv om påska var tidlig og enkelte kom til fyret på ski
hadde vi salg 5,6,8 og 9.april. Åpent hus og salg hver søndag helt til slutten av september har skapt
et møtested for barn og voksne i alle aldre.

En stor takk til alle som stiller opp på dugnad.
Etter at huset ble pusset opp kom det forespørsler om leie av huset også til overnatting. Det ble
utarbeidet leieavtale for husene oppe ved fyret som ble godkjent på styremøte den 04.06
Gave fra Lerøy var flytebrygge som skulle ligge ved naustet. Det ble sendt søknad om godkjenning for
utlegging av flytebrygge, fiske brygge og ny kai på dammen. Kystverket, havne vesenet, kommunen,
fylkeskommunen har nå godkjent dette, nabovarsel ble sendt, ingen merknader. Det tok lang tid å få
papirene i orden. Når godkjenninga kom, var høsten kommet og flytebrygga måtte legges på land.
Gangveg til flytebrygga er innkjøpt, den ligger også på land i påvente av vår og sommer. Takk til Terje
Røsand på Lerøy og alle som hjalp til

Stavneset venner har nå også egen hjemmeside: www.stavneset.no
Den er laget og sponset av RAMVIK A/S

Her blir det lagt inn informasjon, bilder, årsmelding, medlems kontingent og andre ting.

Veien ut til Stavneset må være Averøyas beste turveg, mye på grunn av Ingvar, det er mange lass
som er kjørt utover stien. Averøy kommune og private givere er rause med gruslassene. Det er også
satt opp flere ute bord langs veien og ute ved fyret til stor glede for alle besøkende.

Sommerfest 08.juni, en trivelig kveld med grilling og allsang.
Jakken, Arne, Alf og Olav spilte, de fleste var med på sangen, vi grilla, historier ble fortalt og
latteren satt løst i juninatta. Dette må vi gjenta.

Stavneset fyrstasjon feira 170 års jubileum 02.september, en markering vi kan være stolte av.
Komiteen hadde lagt ned et stort arbeid for at feiringa skulle bli vellykket.
Sangkoret ”Tarrakarran” sang og mange hilste til jubilanten. Gaven fra Kystverket var ny flaggstang
og forbrenningstoalett, som skal monteres i 2013.

Historia til fyret er skrevet, takk til Anne Lise Tømmervåg og alle som har bidratt til att 170 år fyr
historie er blitt kjent.
Venneforeningen har mottatt gaver som er og vil bli til stor glede for alle som besøker fyret. Det ble
også satt opp informasjon skilt som står ute ved fyret.
Valsen til Stavneset er skrevet av Olav Endal og Jan Gunnar Nordskag, en gave som viser at mange
føler tilhørighet til stedet her ute ved havet.

Stavnesets venner har nå skjorter med Stavnes logo som også er til salgs. Været er umulig å
bestemme over, men selv om det regna og blåste kom ca 300 besøkende.

Ingvar har lang nytt dekke på terrassen nede ved naustet, pussa muren oppe ved fyret, fjerna det
gamle skuret søpla sto i og den gamle brygga i dammen.

Det er trivelig å gå på tur til Stavneset og Stavnes-vaflene er verdens beste, de gir penger i kassa og
pengene blir brukt til vedlikehold.

I 2012 var det avholdt 5 styremøter.
29 søndager har huset oppe ved fyret åpnet for servering.
TV aksjon for Unicef 26.oktober i huset nede var godt besøkt, det var salg av vafler og loddsalg, 7600
ble sendt til aksjonen fra Stavneset venner.
Det er satt opp skilt, merket veg opp til ”Tepphåjin” etter forslag fra årsmøte i 2011
161 har betalt medlemskap hvorav 26 er barn. 3 bedrifter er medlemmer i venneforeningen.
9200 har skrevet seg inn i turboka i 2012 en økning på 3000 fra 2011.
Skilt merket tur sti til Stavneset og parkering er satt opp i Futtsetra.
Mottatt penger fra Dugnadsløftet 2012, representanter fra styret deltok på mottakingen på Seilet i
Molde.
Styret i Stavneset venner 2012.
Leder: Alf Maius Røsand
Nestleder: Inger Helene Aasen
Kasserer: Judith Nygård
Styremedlem: Ingvar Båtbukt
Borgny Vorpbukt og Trond E. Estevoll : vara medlem (vara medlemmene er innkalt til alle styremøter)
Styremedlem og vara medlem fra friluftsrådet har ikke møtt i 2012-

Takk til alle som har bidratt med gaver, stilt opp på dugnader og besøkt fyret i
2012.
For styret i Stavneset venner Inger Aasen

