
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2014 

 

Årsmøtet ble avholdt på skolen fredag 20. juni med 17 fremmøtte. Leder Anne R. Marcussen 

ønsket velkommen. 

 

GODKJENNING AV ANNONSERING OG SAKSLISTE 

Ble godkjent. 

 

GODKJENNING AV MØTELEDER OG REFERENT 

Anne R. Marcussen ble foreslått som møteleder og Sonja May Amundsen ble foreslått som 

referent, dette ble godkjent. 

 

ÅRSMELDINGEN: 

Leder Anne R. Marcussen leste opp årsmeldingen, som ble godkjent.  

 

ÅRSREGNSKAP: 

Kasserer Erling Berntsen leste opp regnskapet, overskudd på kr. 18699,73. Det har vært totalt 

108 medlemmer det siste året. Medlemskontingenten går ut i alle postkassene i løpet av 

sommeren, oppfordring til å melde seg inn. Historielaget har en del midler i beholdning, men 

dette vil man trenge for å realisere skolebokprosjektet. Det ble også kommentert fra salen at 

man kunne bruke noen av midlene til å restaurere Vindfløya på Glassberg (Liv Svarte har 

pilen), og ringen på Slengen er et annet lignende prosjekt (spørre Steinar Lund om å 

sveise…). Regnskapet ble godkjent. 

 

VALG: 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Styre i Sandøya 

Historielag for perioden 2014/2015 er: 

 

Anne R. Marcussen leder (gjenvalgt) 

Erling Berntsen kasserer (gjenvalgt) 

Asbjørn Trondal styremedlem (gjenvalgt) 

Sonja May Amundsen styremedlem (gjenvalgt) 

Terje Berntzen, styremedlem (ny) 

 

Heidi Moana Rueness varamedlem (gjenvalgt) 

Marit Aass, varamedlem (ny) 

 

Revisor: Ulf Grøstad (gjenvalgt) 

 

Valgkomiteen: Lasse Trædal og Lucy Liahjell (gjenvalgt) 

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert Knut Døhlie til å kåsere om skuter og skip tilknyttet 

Rekvikslekta. Vi fikk et innblikk i familien og historiene bak skutene, samt igjennom 

presentasjonen fikk vi se flere flotte bilder av maleriene av skutene som har blitt restaurert av 

familien. 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 14 ble presentert og lagt ut for salg. I årets nummer kan man lese om 

Fiskemottaket på Klåholmen, erindringer fra flere om barneårene på øya, om filmen 1814 og 



skolebestyrer Hareide. Opptegning av potetkjellere og diskusjonen rundt Hagefjordbrygga. 

Det er små og store artikler, samt flere bilder av historisk interesse.   

 

Som vanlig er bladet å få kjøpt bl.a. i butikken på Sandøya, hos bokhandelen i Tvedestrand og 

ved henvendelse til styremedlemmene.  

 

Referat skrevet av Sonja May Amundsen. 

 

 

 

 


