Styremøte tirsdag.11.mars 2014 kl.1800.
Sted: Olaf
Tilstede: Olaf, Ingrid, Magnus, Tiril
1. Korttidsparkering ved Kiletegnen. Ansvar: Olaf
 Saken ligger nå hos vegvesenet.
 Olaf via/grunneier sender en purring til vegvesenet for å få fortgang i
saken.

2. Prosjekt Tollboden. Ansvar: Olaf
 To brev som tilkjennegir vellets syn på gjenoppbygging av låve og
sjøbu er nettopp sendt Riksantikvaren. Brevene ligger på vellets
hjemmeside, brekkestovel.no under «Aktuelt»

3. Søknad om kulturmidler til aktivitetsplassen. Ansvar: Magnus
 14. januar utløp fristen for søknad om kulturmidler til
aktivitetsplassen på Skipsheia. Vellet ved Magnus(styremedlem)
har fått bekreftelse på mottatt søknad. Magnus følger opp saken.

4. Søknad om midler til brannhydrant, slanger,m.m. Ansvar: Magnus
 Det ble søkt om midler til diverse brannvernutstyr i desember. Det er en
egen pott hos fylkeskommunen som går under begrepet kulturminnevern
som vi kan søke pengestøtte fra. Et prisoverslag er foretatt og inkluderer
kostnader for brannhydrant, slange, oppkopling og annet nødvendig
utstyr. Vellet ved Magnus har fått bekreftelse på mottatt søknad og følger
opp saken videre.

5. Søknad om midler til kommunen og KBR(Kr.sand brannv.): Ansvar: Olaf
 Olaf har hatt et møte med kommunen for å understreke viktigheten av en
høyning av beredskapen i den verneverdige uthavnen.
 Søknad om midler også herfra(jfr. Pkt. 4 ovenfor) er sendt både til
kommunen og KBR. Da Lillesand kommune anses som medansvarlig for
sikkerheten i Brekkestø er søknad om midler også tilstillet kommunen.

6. Infotavler, tillatelser, m.m. Ansvar: Olaf
 Det har vært møte med kommunen får å få de nødvendige tillatelser til
oppsetting av skiltene. I første omgang fikk vi nei fra VAR-enheten om å
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sette opp et skilt på pumpehuset. Skiltet som var tenkt her er informasjon
om Brekkestø vel og en kortversjon av historien om Brekkestø
«Vennligst fortøy ikke foran trappa»-skiltet er ferdig og skal stå ved den
nyrenoverte aluminiumstrappa på Damskipsbrygga. (Inn mot Naudesund)
Skiltet opp til Utkikken er klart og kan settes opp.
Bronseskiltet som på norsk og engelsk som beskriver historien til
fortøyningsmerkene og ringene er ferdig og er blitt «et smykke». Vi leier inn
«Fevik stein» for en profesjonell montering.
Vi har bestemt at dette skiltet bør stå på fjellet på vei ut til brygga. Totto er
grunneier og det er ok for han.
Vi har som målsetting å få satt opp et velkomstkilt med historisk profil på
Badstua. Også her norsk og engelsk tekst. Det jobbes intenst med saken
for å få dette opp før sommeren.

7. Tiltak i Brekkestø før sommeren. Ansvar: Olaf
 Løse stabbestein
- Olaf tar dette opp med Ben Uldal
 Forbudsskilt mot ankring
Tar dette med Ben Uldal
 Dugnadsansvar: Tiril
 Annet.
- Toalett må åpnes før pinse, Olaf sjekker med Anders(Heggem) om han
er interessert i vaskejobben.

8. Bryter for omlegging av strømmen ved bruddansvar: Trond
 Trond har overtatt saken.

9. Båtplassregler Ansvar: Styret
 Det er enighet i styret om ny definisjon av stedsangivelsen i virkeområde for
utleiereglene. Forslag: “som har gateadresse Brekkestø med tilhørende
husnummer”
 Båtstørrelse er vedtatt tidligere av årsmøtet.
 På årsmøtet 2016 må styret legge frem følgende tre forslag om nye
båtregler:
 Det er 3 forslag: Olaf har ett forslag som fortsatt vil gi prioritet til de som
allerede har egen båtplass mens Ingrid vil stryke setningen som “prioriterer
de som allerede har båtplass fremfor nye søkere. Tønnes Johan ønsker å
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reservere to plasser ril feriegjester uavhengig av Olafs og Ingrids forslag.
Forslagene vil i god tid bli lagt ut på vellets hjemmeside.
 Utover dette så var det enighet blant de som var på styremøte d.d. om
teksten i utleiereglene.

10. Vedtektsendringen av 2012. (Innk.prosed.) Ansvar: Olaf
 På årsmøtet 2014 må stemmes over et tillegg i siste setning i punkt 6:
«Sammen med innkallelsen skal det foreligge regnskap og eventuelle
innkomne forslag. Slike forslag skal være styret i hende i hende senest 6
uker før årsmøtet»

11. Flytebrygga. Endring av søknadsprosedyrer. Ansvar: Olaf
 Endrede søknadsprosedyrer ble på nytt tatt opp med kommunen. Saken
gjelder å kunne gis dispensasjon fra kravet om ny søknadsrunde hvert 2. år.
(Dette gjelder kun søknadsprosedyrer og ikke hvor lenge brygga skal ligge
ute. Her ligger det også en arbeidsbesparelse og en kostnadsbesparelse
på ca. kr. 6000,- for driverne av butikken)

12. Skilting på Brekkestøsletta Ansvar: Olaf/Ingrid
 Trond følger opp saken med kommunen og vegvesenet.
 Endring av fartsgrensa på Brekkestøsletta fra 30- 40km/t. Ønsket eller
kravet om dette kommer ikke fra vellet, men fra vegvesenet.
 Forbudt for motorkjøretøy til Brekkestø. Det kommer mest sannsynlig et
underskilt: “Unntatt kjøring til eiendommene”. Vellet har presisert at
underskiltet må tillate kjøring til brygga i nødvendig ærend. Vegvesenet
følger sine skiltregler.

13. Adressering av felt 7 og 8. (Veien opp til Roy Bremar og Heggems)
 Vellet har svart kommunen at vi ikke har sterke meninger om saken, men at
vi har hatt kontakt med Bremar som ønsker «Brekkheim» som
navnebeskrivelse. Vi har bedt kommunen ta kontakt med Heggems for å få
deres mening om adresseringsspørsmålet.

14. Årsmøte
 Årsmøte 8.- eller 15. juli? Olaf undersøker vedr. leie av Grendehuset og at
møtet ikke kolliderer med sommerbasaren.
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15. Facebook
 Olaf jobber med å lage en Facebookside for Brekkestø Vel
 Alle i styret gjøres til administratorer

16. Nytt styremøte:
 23. april hos Tiril kl. 1800.

Ref: Tiril

