
ÅRSMØTE I SANDØYA HISTORIELAG 2018 

 

Årsmøtet ble avholdt på Kjennhaug fredag 15. juni med 38 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: 

Leder Anne R. Marcussen leste opp regnskapet, resultat (overskudd) på kr 11.066,83. Det har vært totalt 97 

medlemmer det siste året. Giro for medlemskontingent legges ut i alle postkassene i løpet av sommeren, 

oppfordring til å melde seg inn. Regnskapet ble godkjent. 

 

VALG: 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Styret i Sandøya Historielag for 

perioden 2018/2019 er: 

 

Anne R. Marcussen leder (gjenvalgt) 

Marit Aass kasserer (gjenvalgt) 

Sonja May Amundsen styremedlem (gjenvalgt) 

Jørgen Aargaard, styremedlem (gjenvalgt) 

Steinar Thorsen, styremedlem (gjenvalgt) 

 

Marit Evensberget, varamedlem (gjenvalgt) 

Steinar Lund, varamedlem (gjenvalgt) 

 

Revisor: Rolf Schøning (gjenvalgt) 

 

Valgkomite: Marit Sandboe og Torill Jensen (begge nye) 

Styret takker avtroppende valgkomite. 

 

FORESPØRSEL OM BIDRAG TIL INNKJØP AV ATV FOR ØYAS BRANNBEREDSKAP: 

Styret foreslo at historielaget skulle bidra med kr. 25 000,-. Dette ble godkjent.  

 

MEDLEMSMØTE: 

Historielaget hadde i år invitert Frank Thorsen til å forelese om Krigsseilerregisteret.no. Det ble et 

interessant foredrag. Han innledet med å fortelle om oppbyggingen og prosessen rundt registering av data i 

registeret, før publikum fikk muligheten til å foreslå personer som man ønsket å se nærmere på. Vil tro at det 

gav inspirasjon til å prøve ut registeret i etterkant, og eventuelt sende inn tilføyelser av informasjon om man 

ønsker dette. 

 

”SANDØYTÅRNET” 

Sandøytårnet nummer 18 ble presentert og lagt ut for salg. Slik blir årets nummer presentert i 

Lederartikkelen: «Sjøen har sandøyfolk levd både med og av i generasjoner. I buktene er det fortsatt spor 

etter gamle festeanordninger for skuter, og over Atlanterhavet har øyas folk fartet i fredstid og krigstid.  

 

Noen fant seg et nytt hjem der over, mens andre fartet fram og tilbake, med både gode og vonde erfaringer i 



sekken. Selv i krigstid har sandøyfolk hatt sitt arbeid på sjøen, med alt det har betydd av frykt og savn. Noen 

få fant sitt virke på øya, på ymse vis, og forbausende mange har vært skomakere.                                                                                                                            

 

Iblant er sjøen dekket av is, som bringer den til taushet og gjør fastlandsforbindelsen uvant og utrygg, men 

isen byr også på nye opplevelser og tettere samhold. 

 

I dag er det fullt mulig å ha sitt arbeid på landsida og bo på øya. På 1970-80-tallet ga dette fart til en ny 

bosetting, som nå er blitt del av øyas historie.» 

 

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

Høyer i Arendal og ved henvendelse til styremedlemmene Anne R. Marcussen og Sonja May Amundsen. 

 

Referat skrevet av Sonja May Amundsen. 

 

 


