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SAK 8 
BØKESKOGENS OG KILENS VENNERS TILKNYTNING TIL LARVIK 

OG OMEGNS TURISTFORENING 
 
Bøkeskogens og Kilens Venner er en upolitisk, ikke-religiøs, ideell interesseorganisasjon 

stiftet 22. april 1954 under navnet Bøkeskogens Vel. Ved revitaliseringen 26.10.1999 ble 

navnet endret til Bøkeskogens og Kilens venner. Foreningens formål er: " Å sørge for 

allmennhetens ivaretakelse av Bøkeskogen og Kilen, slik at områdene i størst mulig grad er 

til beste for Larviks befolkning." 

 

Bakgrunn for etableringen 

 

Larvik Bøkeskog Landskapsvernområde er på godt og vel 300 mål, og Kilen friareal er på ca. 600 mål. 

Bøkeskogen eies av Miljødirektoratet (overdratt fra Statsskog i 2017), Kilenområdet eies av staten ved 

Miljødirektoratet, mens kommunen står som eier av den såkalte Mellomskogen - vis a vis 

hovedinngangen til Lovisenlund. Det er nesten gitt at området har en relativt innfløkt byråkratisk 

struktur på forvaltnings-, tilsyns-, verne- og driftssiden, fordelt på stats-, fylkes-, fylkesmanns- og 

kommunenivå. 

Bøkeskogens og Kilens venner har ønsket å dekke allmennhetens behov for et felles organ som kan 

koordinere og formalisere henvendelser til ulike etater.  

 

Synkende medlemstall 

 

Foreningen har gjennom de senere år har stadig synkende medlemstall. Pr. 1.1.2019 har vi 126 

betalende medlemmer. Færre og færre av disse er aktive og det er kun 4 – 5 medlemmer utenom 

styret som har deltatt på årsmøter/medlemsmøter de siste 3 årene. Det har vært minimalt av 

rekruttering de siste årene. 

 

Sammenfallende interesser med Larvik og Omegns Turistforening (LOT)  

 

Styret ser helt klart at vår forening har sammenfallende interesser med LOT. Vi har samarbeidet med 

de i flere prosjekt. De er en voksende organisasjon med 3000 medlemmer. De har eget kontor med 

daglig leder og er en velfungerende organisasjon. 

Styret har drøftet om muligheten for at LOT kan overta BKV’s rolle. Styret har hatt drøftinger med 

representanter for LOT. Drøftingene var positive. 

 

Medlemskontingentene til de to foreningene er det stor forskjell på. BKV har kr. 150 pr. år. 

Turistforeningen har en kontingent på kr. 695 pr. år, for husstandsmedlem kr. 380. 

 

Som medlem i LOT (som er en medlemsorganisasjon i Den Norske Turistforeningen (DNT)) får du blant 

annet medlemspris på DNTs 550 hytter, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, tilbud om 

turer og kurs over hele landet, og en rekke gode medlemsrabatter. Barn og ungdom har ekstra gode 

rabattordninger på overnatting. LOT har fire hytter, Eikedalen og Lauvesetra (dagshytter) og 

overnattingshyttene Presteseter (Lardal) og Ivarsbu (Skrim). I tilleggleier de Padlerhytta ved Farris. 

LOT har ca 350 km med løypenett. 

 

 

Hva sier vedtektene om oppløsning? 

 

“Foreningen kan kun oppløses på ordinært årsmøte med 2/3-dels flertall. Årsmøtet 
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bestemmer anvendelse og/eller salg av foreningens eventuelle aktiva”. 

 

Det innebærer at foreningen selv bestemmer dette. 

 

Hvis en skal knytte seg nærmere til LOT, vil et alternativ være å løse opp BKV og få organisert en egen 

Bøkeskogkomite i LOT. En oppløsning er en dramatisk sak for en forening. Vi har sett på både bakdeler 

og fordeler. 

 

Bakdeler 

 

• Bøkeskogen er Larviks sjel, og det er viktig å ha et oppgående organ som kan tale 

allmenhetens interesse. Kanskje det vil bli mindre synlig under en annen organisasjon. Det 

avhenger av hvordan dette arbeidet organiseres i LOT 

• Foreningens medlemmer mister en kjær organisasjon, som har betydd mye opp gjennom 

årene og gjort mye for Bøkeskogen og Kilen. 

 

Fordeler 

 

• Hvis LOT vil overta oppgaven med å ivareta allmenhetens interesse for Bøkeskogen og Kilen vil 

det være en levende og kraftig organisasjon som taler. 

• De som fortsatt skal jobbe med Bøkeskogen ok Kilen i LOT kan i større grad konsentrere seg 

om det faglige rundt Bøkeskogen og Kilen, det administrative gjør styret i LOT og daglig leder. 

• For Larviksamfunnet vil det bli en mer effektiv bruk av frivilligheten (flere har i dag 

medlemskap i begge organisasjonene og deltar aktivt i begge to) 

• LOT vil kunne se en enda større helhet med stisystem mot byen og Vestmarka. 

 

Spørsmålet om oppløsning er avhengig av om LOT vil påta seg oppgaven med å tale Bøkeskogen og 

Kilens «sak», og delta i de fora som BKV gjør i dag – da gjennom en egen Bøkeskogkomite. LOT vil 

første gang kunne behandle dette i sitt årsmøte 12.mars 2019. Hvorvidt de trenger ett årsmøte til eller 

om de overlater det til sitt styre er usikkert. Styret i BKV mener oppløsningen i tilfelle kan skje på et 

ekstraordinært årsmøte etter at styret har fått en tilfredsstillende avtale med LOT. 

 

Forslag til innstilling ovenfor årsmøte: 

 

1. Styret i Bøkeskogens og Kilens Venner får i fullmakt å forhandle med LOT om en 

avtale hvor det bl.a. sikres at arbeidet med Bøkeskogen blir lagt til en egen 

komite/gruppe under styret i LOT. Spesielt er det viktig at LOT overtar oppgaven 

med «Å sørge for allmennhetens ivaretakelse av Bøkeskogen og Kilen, slik at 

områdene i størst mulig grad er til beste for Larviks befolkning." 

 

2. Avtalen legges frem for et ekstraordinært årsmøte i løpet av 2019. Årsmøtet tar 

stilling til om avtalen er tilfredsstillende og om eventuell oppløsning skal finne sted. 

 

 

Dette ble vedtatt i BKV’s styremøte 7.februar 2019 


