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Styremøte i Brekkestø Vel 18.7.11 - Referat
Til stede:

Solveig, Olaf Trygve, Jannicke, Tiril, Trond og Ingrid

Agenda:
Styret møttes for å gjennomgå sakslista for årsmøte, årsmeldingen, innkomne
saker og styrets saker.
Sak 1: Konstituering.
 På årsmøte vil det bli foreslått at leder av vellet er møteleder, og at
sekretæren i styret er referent.
 Godkjenning av innkalling.
 Godkjenning av saksliste.
Sak 2: Årsmelding.
Årsmeldingen ble gjennomgått av styret. Enkelte av punktene ble
gjennomdiskutert og utdypet.
Sak 3: Innkomne saker.
3.1. Risholmen
Forslag fra Anne Sofie Breistein om at utkjøring av søppel, og brennbart
materiale på Risholmen må opphøre. At det i tillegg settes opp skilt
med tekst: SØPPELTØMMING FORBUDT, GJELDER OGSÅ TREVIRKE.
Samtidig går det ut beskjed til alle vellets medlemmer om at de må
informere alle sine håndverkere.”
Styrets innstilling: "Styret i Brekkestø Vel mener at
skjærgårdstjenesten i Lillesand kommune bør ta ansvar for opprydding og
plakater på Risholmen siden den er en del av skjærgårdsparken. Styret er
videre engstelige for at det kan koste vellet dyrt å ta på seg ansvaret for
opprydding og reparering av sår fra tidligere brenning på holmen. Styret
ser heller ikke noe stort behov for å fortsette å eie Risholmen.
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å gå i dialog med Lillesand kommune
eller andre om Risholmens framtid. Målet er å få noe igjen som kan gagne
vellets medlemmer, enten i form av penger eller andre ting som f. eks.
båtplasser."
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3.2. Retningslinjer for bruk av vellets båtplasser.
Det henvises til årsmøtereferatet fra 2010, pkt. 9 – innkomne forslag pkt.
b, hvor det bl. A. henvises til at fortøyningsarrangementet på langbrygga
ikke tåler kombinasjonen uvær og vind/tunge båter. Det står videre at
styret vil ta stilling til dette spørsmålet innen utløpet av
kontrakttiden.(31.12.2011) Med dette som bakgrunn foreslår styret
følgende tillegg under punkt 3 i “Retningslinjer for bruk av båtplassen”.



Hver båtplass har en bredde på 2.20m
Leietakere som har båter tyngre enn 650 kg må besørge akter
fortøyning til moring for egen regning.

3.3. Andre henvendelser i forbindelse med årsmøtet:
Johan Kloster: Anmodning til fastboende og sommergjester om å bruke
butikken i Brekkestø.
Anniken Friis: Oppfordring til å rydde søppel på Trekanten.
Sak 4: Regnskap.
Revidert regnskap for 2010 blir gjennomgått på årsmøte.
Sak 5: Budsjett.
Styret har utarbeidet forslag til budsjett for resten av 2011 og 2012.
Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent og leie av båtplass.
Styret vil ikke foreslå heving av kontingenten for 2011, men foreslår en
dobling av båtleien til kr. 3000,- pr. år.
Sak 7: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
Av styremedlemmene går Solveig Solbakken og Leif Aamodt ut, og tar ikke
gjenvalg. Valgkomiteens forslag til nytt styre er fastboende, Olaf T.
Tønnessen, Svein Heggem, Tiril Guldbrandsen, Ingrid Sturk(som flyttes
opp fra vara til fast medlem for å sikre kontinuiteten da to fastboende
går ut av styret.) Av sommergjestene er Trond Wikborg og Anne Sofie
Breistein faste medlemmmer i styre. Jannicke Fjeldstad og Anne-Ma Mo
Christensen fortsetter som varamedlemmer. I tillegg kommer Rita
Bjørlykke inn som varamedlem. Valgkomiteen legger frem sine forslag til
avstemning på årsmøte.
Sak 8: Valg av valgkomite.
Torstein Mykland, Bjørn Holter og Nora Ibsen er foreslått som ny
valgkomite.
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Sak 9: Virksomhetsplan(Saker å jobbe videre med.)
1. Nødingen. Oppfølgning av tidligere vedtak og gjennomføring.
2. Risholmen, jfr. vedtak fra årsmøte.
3. Oppfølgning av saker ovenfor Lillesand Kommune, jfr. brev av 16.
august 2010.
4. Retningslinjer for bruk av båtplassene fjr. vedtak fra årsmøte.
5. Nye vedtekter og kontrakter for leie av båtplasser
6. Skilt på motorveien som angir Brekkestø.
7. Fortsatt vedlikeholde ferdighetene med brannøvelser
8. Oppmaling av forhalingsmerker
9. Høyspentledning ved Naudesund i kabel

Olaf T. Tønnessen
Sekretær/Referent

