Styremøte 31,oktober 2013 kl.19 hos Rita Bjørlykke
Tilstede: Olaf, Trond, Rita, Magnus, Ingrid
1. Korttidsparkering ved Kiletegnen
Alle søknadspapirer er levert inn til kommunen. Roy Bremar vil holde Olaf
underrettet om framdriften.
2. Prosjekt Tollboden – strategi
Vi har mottatt mail fra Johan Kloster når det gjelder involvering i Tollbodsaken.
Han vil sette seg inn i detaljene og komme med råd og veiledning i
sakshåndteringen fremover. Dette ser vi på som et ledd i prosessen. Vi ønsker å
involvere alle krefter som på noen måte kan hjelpe til for å få gang i saken. Dette
gjelder både saken om båtplasser og gjenoppbygging av låve/sjøbod. Olaf ber om
et møte med Arne Thomassen. Det er ønskelig at bygningene kan brukes i
kombinasjon av tollvesenet og Brekkestøs befolkning, som
galleri/forsamlingshus/serveringssted eller andre aktiviteter. Argumentene bør
innbefatte det faktum at det er planlagt stor utbygging i Brekkestøs nære
omgivelser og behovet for et grendehus vil uten tvil presentere seg selv i nær
framtid.
3. Søknad om kulturmidler til aktivitetsplassen
Magnus opplyser at søknadsfristen til dette er 15.januar, men han jobber med
saken.
4. Søknad om midler til brannhydrant, slanger, m.m.
Søknadsfristen her er allerede 1.november. Magnus har fylt ut søknadspapirene,
men mangler anbud på pris. Magnus kan få av gårde en foreløpig søknad i dag,
sånn at fristen overholdes, og levere detaljene til søknaden senere.
5. Infotavler, tillatelser, m.m.
Jarle Bjørklund har vært behjelpelig med tekster og historie rundt Brekkestø
havn. Infotavlen som skal settes opp er ferdig og er blitt veldig fin, det er
foreløpig uvisst hvor den skal stå. Det er ferdig produsert skilt ved trappa på
brygga og opp til lekeplassen, dette kommer opp før våren. Så skal det lages en
stor infotavle som settes opp ved Bastua, på norsk og engelsk, med detaljer om
Brekkestøs historie og litt opplysninger om noen av de historiske husene i
grenda. Kopperskiltet som skal settes opp som omhandler de gamle sjømerkene
er også på gang.
6. Ankring i indre havn.
Olaf har tatt opp dette med Ben Uldal, dette skiltet, som sto der tidligere om
ankringsforbud er blitt borte, og dette skal komme opp igjen innen neste sesong.

7. Bryter for omlegging av strømmen ved brudd.
Trond jobber med saken.
8. Båtplassregler – diskusjon
Definisjon av ”Brekkestø”: Styret er enige om at Brekkestø defineres med at de
som har gateadresse Brekkestø tilhører Brekkestø pr. definisjon.
Når det gjelder prioritering så er styret enige om at fastboende skal ha
førsteprioritet før sommergjester.
Styret er delt i synet om at klausulen som sier at de som allerede har fått tildelt
båtplass skal prioriteres faller bort.
Samtidig uttrykker styret et håp om at problematiseringen om båtplasser vil løse
seg selv, dersom båtplasser ved tollboden blir en realitet.
9. Vindmøllesaken – skriv
Uttalelse fra velet er sendt av Olaf til NVE, planutvalget i Lillesand kommune,
riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune.
Neste møte settes til 9.januar 2014, kl.19 hos Olaf.
Ingrid Sturk
Ref.

