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Julehilsen fra styret 

 

Kjære medlem 

Året som snart er gått har vært et begivenhetsrikt og 
godt år for velforeningen. Vi ønsker gjennom en liten 
julehilsen til medlemmene å oppsummere en del av 

foreningens aktivitet i år. 
 

  Medlemstallet er stabilt og interessen og 
engsjementet for foreningens arbeid er gledelig stort, 

og viser at vi sammen kan holde et høyt 
aktivitetsnivå til beste for alle som har tilhold og er 

glad i øya. 
 

I tillegg til at foreningen avholdte sitt ordinære 
årsmøte i mai ble det avholdt et ekstraordinært 

årsmøte i februar. Styret har avholdt 8 styremøter i 
2013. Referater fra styremøtene og årsmøtene finner 
dere på hjemmesiden under medlemsinformasjon. 

http://www.fugloy.no/#!medlemsside/cb41. 

 

Etter vedtak og rammer gitt av årsmøte har 
velforeningen i år investert i ny 

gjestebrygge med tilgang til strøm, oppgradert  
kjøkkenet på ungdomshuset, 

reparert og lagt ny grus på store deler av veien,  
samt reparert flere veilys. 

I tillegg har foreningen gått til anskaffelse av en  
helt ny hjullaster. 

Foreningen avholdte sin årsfest i juli og bidro til 
gjennomføringen av friluftsgudstjenesten i sommer. 

Noen bilder fra en 

strømløs øy, 7. 

desember 

Øya var uten strøm fra 2. til 9. 

des. Da var det også godt med 

snø. 

En ny solid medhjelper er 

kommet til øya. 

Slik kan det også være 

 

Nybrøytet vei 
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Velforeningen hadde som tidligere meddelt 10 aksjer i 
Sjøfossen. Disse er nå solgt. 

På årsmøte i mai ble det utnevnt en komitè som skulle 
komme med forslag til nye vedtekter for foreningen. Dette 
arbeidet er tilnærmet ferdig og forslaget vil bli lagt ut til 
høring på foreningens hjemmeside i løpet av januar mnd. 

Styret har også fått på plass en ekspeditøravtale med 
Torghatten Nord AS.  

Velforeningen har gjennom styret en meget god kontakt og 
kommunikasjon med Gildeskål kommune, Torghatten samt 

til førerne av Hurtigbåtene. 

Styret er også glad for at den økonomiplanen som ble 
presentert på årsmøte holder og at økonomien er 

tilfredsstillende. 

 

Da gjenstår det for styret å takke alle medlemmene for 
samarbeid og innsats, og ser fram til et godt nytt og 

fremgangsrikt år. 

 

 

God jul og Godt Nyttår til 
dere alle.   

Hilsen styret i Sørfugløy Velforening  

 
 

Noen bilder fra en 

flott sommer 

 

Barn, strand og badeliv. Fugløya 

et paradis på jord. 

 

Bjørn, Roald og Jostein ordner 

veien. 

Marianne med sin sommerfest 

komitè. 

Sommeridyll i havnen.  
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