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Referat fra styremøte i Brekkestø vel
Dato: 20.09.2012
Sted: Rita
Tilstede: Trond, Rita, Olaf T., Ingrid og Tiril

1. Korttidsparkering ved Kiletegnen.
o Det er antydet en pris på 2.8 mill. for arealet v/Kiletegnen ferdig asfaltert. Anslagsvis
kr. 2-300 000,- mindre med støvfri subus. P.g.a. grunnforholdene er det ikke mulig å
bruke vanlig knusemasse fra utsprengningen av tomtene i nærheten. Det må brukes
spesialmasse, og det gjør prosjektet dyrere. For vellet er det viktig at saken «holdes
varm». Roy Bremar(grunneier) vil jobbe videre med ulike modeller som kan være
aktuelle for å «komme i mål» med dette prosjektet.
o Kommunen har antydet at de kan være interesserte i å kjøpe arealet til vanlig pris,
men det er uaktuelt for grunneier foreløpig.
o Det viktigste for vellet er å få bilene bort fra veien og ikke eierskapet i seg selv.
o De gamle styreprotokollene viser at dette har vært et parkeringsproblem i Brekkestø
helt siden 60-tallet.

2. Nye båtplasser Tollboden
o Prosjektarbeidet vil fremlegges til debatt på neste styremøte v/Olaf T.(styreleder)
o Ingrid(styremedlem) ønsker å være delaktig i arbeidet så sant det passer for henne.
o Viktig historisk materiale fra styreprotokoller fra 60-tallet er funnet, og vil være
viktige elementer i prosessen fremover.
o Viktige ressurspersoner vil bli trukket inn i arbeidet når dette blir naturlig.

3. Søknad om kulturmidler til Aktivitetsplassen.
o Olaf T.(styreleder) sender en mail til Svein(styremedlem) om det er mulig å sende
denne søknaden før neste møte.

4. Høyspentledning
o Trond(styremedlem) har vært på befaring i indre havn.
o Det kommer opp et skilt utenfor på et skjær nærmere Brekkestø enn det som står
der nå.
o Først opplyste AE at ballonger kunne dekkes økonomisk av dem, men senere kom
det melding om at vellet måtte koste dette selv. Etter at skiltet er kommet opp, vil
spørsmålet om ballonger bli tatt opp på nytt ovenfor AE.
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5. Oppmaling av forhalingsmerker og Nødingen.
o Malingen er på plass, og er lagret i kjelleren hos Olaf T.(styreleder)
o Arbeidet vil bli utført til våren. Svein(styremedlem) er ansvarlig.
o Inger Johanne Mørck og Jarle Bjørklund(medlemmer) har sagt seg villig til å utføre
arbeidet.
o Trond tar kontakt med Svein Mariusen(byggeleder) hos Olav Eigeland A/S ang. siste
strøk maling på Nødingen.

6. Brannøvelse
o Det skal gjennomføres en enkel brannøvelse nå i høst.
o Varsling av de fastboende med plakat+ lapper i postkassene.
o Ansvarlig: Svein(styremedlem)

7. Flytebrygge
o Vellet anmoder Grethe- og Johan S. Andersen(butikken) å søke om at flytebrygga blir
liggende fra pinsehelgen til 15. september.
o Trond(styremedlem) har satt inn fortøyningsringer på flytebrygga.
o Søknad blir innlevert f.k. onsdag v/J.S. Andersen
o Det er kun aktuelt med evt. tillatelser to år av gangen.

8. Innspill ang. nye regler for båtplassene ved Langbrygga.
o Foreløpig forslag fra komiteen går ut på nytt geografisk virkeområde skal være
«eika» ved Badstua.
o Flertallet mener også at de opprinnelige vedtektene bør respekteres.
o De som har båtplass i dag og deres arvinger vil beholde sin søknadsrett.(forslag)
o Forslaget skal legges frem for årsmøtet i 2013. Før den tid vil forslaget i sin helhet
legges frem for styret.

9. Tildeling av vinterbåtplasser
o Maren Hegland har fått tildelt «vinterbåtplass» 7.(Riiser)
o Karl Heinz Günter har plass nr. 2(Øhra)
o Olaf T. administrerer dette i år.
o Flere på venteliste vil bli kontaktet ettersom det blir flere ledige plasser.(vinter.)

3

10. Vegvesenet
o Rita(varamedlem) tar kontakt med bekjentskaper i Vegvesenet for å prøve å løse
saken «den veien» Olaf T.(styreleder) oversender dokumentene som foreligger i
saken.

11. Retur av overskuddsmidler etter Nødingenprosjektet.
o Ingrid(styremedlem) sjekker med Solveig Solbakken(tidl. styreleder) om det finnes
noen oversikt på hva som er betalt inn, og fra hvem. Styret mente at det er mest
ryddig å tilby tilbakebetaling av overskuddsmidler.
o Vi må bruke litt tid på å konstruere et brev til bidragsyterne. Olaf T.(styreleder)
skriver utkast, så tar Ingrid(styremedlem) saken videre.
o Hvis vi ikke finner ut av hvem som er bidragsyterne, så bør det sendes ut mail til
medlemmene.

12. Forslag til skilting ved Bastua
o Forslag om å flytte gatetunskiltet i Brekkestø til like før snuplassen. I tillegg også
bedre merking av snuplassen, samt flytting av skilt som angir korttidsparkering på
Brekkestøsletta.

13. Evt.
o
o

Synspunkt om at flytebrygga ble tatt inn litt for tidlig i år.
Den bør ligge der fra pinse til 15. sept.
Teksten på skiltene om korttidsparkering (4 timer, 24 timer) er borte. De bør opp
igjen, for det er et stort problem å få plass der. Olaf tar kontakt med Trude
Jacobsen/Ben Uldal i kommunen.

Neste styremøte ble fastsatt til: 7 januar 2013 kl. 18 hos Olaf

Tiril
Ref.
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