Referat fra medlemsmøtet i Ytre Oslofjord 5. mars
2019
Medlemsmøtet ble avholdt på Riggerloftet 5. mars 2019 umiddelbart etter
årsmøtet.
13 av foreningens 23 medlemsorganisasjoner var representert på
medlemsmøtet med til sammen vel 25 deltakere. I tillegg møtte Bjørn Standli
fra Nasjonalparken og ordfører Roar Jonstang fra Færder kommune
1.

Hensikten med medlemsmøtet var, i tillegg til det sosiale ved å møtes, å
høre Bjørn Strandli fortelle om Nasjonalparkens arbeid med å redde
torskebestanden i fjorden, og å bli oppdatert om Færder kommunes
planer for driften på Østre Bolæren og de andre øyene i fjorden. Videre å
drøfte hva Ytre Oslofjords styre bør jobbe med framover, og å høre
medlemsorganisasjonenes planer for 2019.

2.

I den innledende kaffepausen før medlemsmøtet holdt Svein Hermansen
et glitrende foredrag om gamle måleenheter innenfor skipsfarten, der vi
lærte om lengdemål som alen og kabellengder og rommål som lester og
bruttoregistertonn. Er vi heldige vil noe av dette komme i neste Ytterst i
Fjord.

3.

Bjørn Strandli holdt et flott foredrag om årsakene til at torskebestanden
og flere andre fiskebestander er nesten forsvunnet fra Oslofjorden, og
hva som kan gjøres for å redde dem. Bjørns Power Point presentasjon
sendes ut som egen email. Bjørn slutter nå som leder for Nasjonalparken,

men fortsetter som rådgiver en stund til. Anne Sjømæling er ansatt som
ny leder. Vi gratulerer.
4.

Roar Jonstang informerte om Færder kommunes planer for drift av Østre
Bolæren i 2019, og planene ellers i Nasjonalparken. Han pekte særlig på
viktigheten av det frivillige arbeidet som foregår ute i Nasjonalparken, og
på mulighetene Nasjonalparken gir for turisme og reiseliv.

5.

Styret la opp til en diskusjon om hvilke oppgaver Ytre Oslofjord som
paraplyorganisasjon bør påta seg. Tradisjonelt har oppgaven vært å
arrangere medlemsmøter og skjærgårdstreff, og være et bindeledd
mellom medlemsorganisasjonene, kommunene, fylkeskommunen og
Nasjonalparken. I samarbeid med medlemsorganisasjonene skal vi nå
videre rehabilitere Det gule huset, og drive dette i regi av en venneforening. I tillegg ønsker styret å være en pådriver for viktige prosjekter i
Nasjonalparken og randsonene rundt denne, som transport i skjærgården, ny båthavn i Jensesund mv. Videre å bistå medlemsorganisasjonene med prosjektsøknader til Sparebankstiftelsene mv.
Medlemsmøtet ga sin fulle tilslutning til dette.

6.

Avslutningsvis ble det gjennomført en Kysten rundt runde, der
deltakende medlemsorganisasjoner orienterte kort om deres planer for
sommeren. Viktig forhold fra denne runden er følgende:
Færder kommune skal i nær framtid starte opp prosjektering av ny
båthavn i Jensesund, med utgangspunkt i Skjærgårdstjenestens skisser.
Vi har bedt om at det etableres en brukergruppe med deltakelse fra bl.a.
Vestre Jensesund, Mellem Bolærens Venner og Ytre Oslofjord. Styret
følger opp prosjektet.
Mellem Bolærens Venner jobber med vedlikehold av bygningene,
oppgradering av Russerleiren, skogrydding mv. De er også engasjert på
Østre.

Rehabilitering av Det gule huset er i oppstartfasen. Finansieringen er
ordnet og søknad om nødvendige tillatelser fra kommunen pågår. Bjørn
Johnsen leder prosjektet. Vi trenger en aktiv dugnadsgjeng til
rehabiliteringen. Redningsselskapet og Mellem Bolærens Venner har
meldt interesse, men vi trenger sikkert flere. Meld dere på til Bjørn.
Dette kan bli gøy.
Skjærgårdskvinnene forsøker å få finansiert bygging av sitt planlagte
uthus med baksteovn på Loshusgården, og vil søke Sparebankstiftelsen
Nøtterøy – Tønsberg om prosjektstøtte. Ytre Oslofjord bistår i
søknadsprosessen.
Nasjonalparken har planer om å oppgradere branngarasjen på Østre
Bolæren til et informasjonssenter. De har søkt offentlig støtte til dette.
Senteret vil få et møterom som også kan brukes av Skjærgårdskvinnene
og Oslofjorden Friluftsråd.
Ytre Oslofjord har søkt Sparebankstiftelsen DNB om støtte til etablering
av lekeapparater for barn på Østre Bolæren. Apparatene skal eies og
drives av kommunen.
Preben Fossaas har fått deltidsjobb som beitekoordinator på øyene i
Nasjonalparken. Vi håper på å se mange sauer på beite slik at
vegetasjonen på øyene ikke tar helt overhånd.
7.

Ytre Oslofjord ønsker flere medlemmer blant brukerne i Skjærgården. En
rekke potensielle medlemmer er identifisert og vil bli kontaktet. Vi
ønsker også medlemmenes hjelp til rekrutteringen.

8.

Det planlegges to skjærgårdstreff i 2019. Det første blir avholdt fredag
26. april på Fulehuk, med gode muligheter for overnatting for de som
ønsker det. Vi ordner transport. Nærmere informasjon kommer, men
sett av dagen.

Teie, 13.3 2019

