Styremøte i Brekkestø Vel. 19.09.2013
Sted: Ingrid. Kl 19-21
Tilstede: Ingrid, Olaf, Magnus, Rita, Anne Fi, Trond, Tiril

1. Korttidsparkering ved Kiletegnen
 Roy og Kristen(grunneiere) skal samle dokumentene, og levere en søknad
om utbygging til kommunen førstkommende mandag.(2.10.2013) Vi hadde
en runde i styret om våre oppfatninger av saken. Skal vi gå videre på dette,
eller skal vi gå for alternativ to.(Kiletegnen - Tollvesnets tomt.) Enighet i
styret om at vi avventer og ser om det skjer noe i saken. Hvis ikke det gjør
det, så jobber vi raskt videre med prosjektet strekningen Kiletegnen Tollvesenets tomt.

2. Prosjekt Tollboden – nye initiativ
 18 mars d.å sendte Olaf inn to skriv til Tolldirektoratet med div. kopier til
andre aktuelle etater.
- 26.april d.å kom det et midlertidig svar fra Tolldirektoratet. De ønsket
ikke ta stilling til saken - nå. Det gjelder alle Tollvesenets eiendommer
som benyttes til ferieformål.
- Saken er sendt til behandling hos de statlige vernemyndighetene. Det
er uklart om dette er Riksantikvaren eller Aust-Agder fylkeskommune ?
 Arkitekt Bjørn Wærenskjold er villig til å lage en skisse over prosjektet.
 Olaf vil ta kontakt med Rose Meltz og undersøke om det er deres etat som
har saken.
 Olaf setter opp et nytt skriv til vernemyndighetene og henviser bl.a. til
omstendighetene rundt fredningsvedtaket. Det skal stilles spørsmål om
hvorfor rivningen kunne skje under henvisning til dårlig vedlikehold når
vellet i en lengre periode hadde arbeidet hardt for å beholde låven.
Samtidig også i forkant å ha stilt midler til rådighet til renovering.(Kr. 8000,i 1963) Også å spørre om hvordan saken vurderes hos vernemyndig hetene i 2013.
 Ingrid skaffer til veie nødvendig kartmateriale fra kommunen til
skissetegning over område gnr./bnr. 6/26.
 For 11 år siden ble det igangsatt et prosjekt av Arbeids- og
administrasjonsdepartementet om bruk av eiendommene til Tollvesenet. Er
det gode grunner for at saken tar så lang tid ?
 Olaf vil også drøfte saken med Else Rønnevig(Sprossa) for å vurdere
hensiktsmessige innfallsvinkler i denne saken.

3. Søknad om kulturmidler til Aktivitetsplassen ved Utkikken.
 Styret sendte i vår søknad til A-A fylkeskommune om støtte til
Aktivitetsplassen.(Ca. kr. 250 000,-) Saken ble ikke behandlet da det var et
krav fra etaten at søknaden måtte benytte spesielle formularer(??)
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Styremedlem Magnus Ingvaldsen skal jobbe videre med denne saken nå i
høst.

4. Søknad om midler til brannhydrant ved Brekkestø landhandel og et skap
med en slange i som passer med inntaket til brannhydranten på Bastua.
Vi ønsker å ha en høy brannberedskap til vern av bygningsmassen i
Brekkestø. Med denne begrunnelse ønsker styret å søke Aust- Agder
fylkeskommune- kulturminnevernavdelingen om midler. Magnus Ingvaldsen
har ansvar for saken. Rose Meltz er kontaktperson i fylkeskommunen.

5. Nye Infotavler, skilt mm.
 Sjømerkene+ forhalingsmerkene ble malt på dugnad i sommer. Det finnes
fortsatt noen av dem som ikke er malt.
 I kjølevannet av denne saken, har vokst frem en en ide` om å sette opp en
infotavle vedr. sjømerkene. 70x40 cm i bronse. Sannsynlig lokalisering er
på flatt fjell vis a vis den gamle fortøyningspålen ved Axelsens brygge.
 Det andre skiltet er informasjon om Brekkestøs historie og Brekkestø
vel. Denne tavlen vil trolig bli stående på veggen i bygget hvor
brannutstyret er.
 Skilt nr 3: «Vennligst ikke fortøy foran trappa» på Damskipsbrygga.
 Infoskilt opp til Utkikken som vil vise at en kan både raste og leke der
oppe.
 Velkomstskilt til Brekkestø på Bastua. Engelsk og norsk tekst
- Historisk vinkling
- Dagens Brekkestø
- Oversiktskart over Brekkestø, de mest aktuelle husene/stedene.
- Signere med Brekkestø vel
Informere medlemmene om at overskuddsmidlene fra Nødingen blir brukt til disse
skiltene.
Olaf tar denne saken. Ingrid kan evn hjelpe til med utformingen. Det er et mål at
disse skiltene kommer opp før sommeren 2014.

6. Brannøvelse
Vi har bestemt at det holder med en brannøvelse i året.
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7. Bussforbindelse til Lillesand
 Styret kom frem til at det ikke var en sak for dem å jobbe videre med
utvidelse av busstilbudet.
8. Flytebryggen
 Kan vi få disp. for å slippe å søke om flytebrygga hvert år?
 Vil Arne Thomassens firma selge flytebrygga? Gjøre en fast avtale med
kommunen ang. oppbevaring.

 Hvorfor er «Ankring forbudt»- skiltet fjernet? Olaf sjekker med Ben Uldal.
Det må også inn digitalt på kart.
9. Skilting på Brekkestøsletta. Status: Vi forventer at tiltaket iverksettes i løpet
av året.
10. Høyspentledning og bryter for omkjøring av strømmen ved brudd : Trond
sjekker saken.
11. Utleieregler båtplasser
 Dette er en stor og viktig sak, og vi bestemte at vi drøyer saken til neste
styremøte. Det var to områder vi diskuterte i dag:
- Skal det være rullering på plassene?
- Skal sommergjestene reserveres plasser?

12. Vindmøllesaken
 Olaf har utarbeidet et skriv som er en støtteerklæring som skal gis til
Blindleias venner. Blir sendt en kopi til kommunen.

Nytt styremøte 31.10 kl. 19 hos Rita

Ref: Tiril

