Referat fra styremøte i Brekkestø vel 13.06.13
Sted: Trond “Havehuset”
Tid: 18-20
Tilstede: Trond, Olaf, Svein, Rita, Ingrid, Tiril



1. Båtplasser v/Tollboden
 Befaringen 4 juni er vel overstått, og Trond refererte til dette. Det ble sagt at
Brekkestø var en flott vedlikeholdt uthavn. Det var en positiv stemning for
gjenreising av låven/uthuset. Det kan bli sett på som en naturlig avslutning av
Brekkestø. Det ble også sagt at en ny langbrygge vil ikke bli sjenerende. Pipen og
taket på Tollboden ble det poengtert å ikke være i tråd med hva som hører
hjemme på eiendommen. Holme vil skrive et brev til Tolldirektoratet om saken.
 Tollboden ble vernet allerede i 1923. Ble sjøbua og låven vernet i samme runde? I
så fall er det kanskje ulovlig det som har skjedd ved at det en gang ble revet?
 Nå må vi bare vente å se hvor saken skal behandles (Riksantikvaren eller
kulturminnevernavdelingen i Aust-Agder fylkeskommune), og stadig “holde den
varm”. Vi må stå på til siste slutt.
Olaf har i ettertid korrespondert med Ragnar Langfeldt og fikk tilbakemelding om at
møte med vellet var positivt.








2. Korttidsparkeringsplasser

Olaf har snakket med Roy Bremar og han har overlatt saken til Kristen Stendal.
Søknaden er ikke levert til kommunen ennå, men er blitt lovet at den vil bli levert
før sommerferien. I årsmeldingen står det at hvis ikke det skjer noe med saken i
løpet av høsten, må vellet gå for alt. 2- strekningen Kiletegnen- Tollvesenets
parkeringsplass.
3. Kulturmidler til aktivitetsplassen, m.m.
Svein har sendt inn en flott søknad om midler til Aust-Agder fylkeskommune.
Trond informerte om at fylket disponerer penger fra Gjensidigestiftelsen til
frilufstformål, og det er sannsynlig her vår søknad havner under. Svein
undersøker status i saken.
Olaf har fått et innspill fra et medlem om det kan være aktuelt å søke
kulturvernmyndighetene om midler til brannhydrant ved kiosken? Slangeskap ved
Badstua?(Å verne kan kanskje også bety høyest mulig beredskap for å verne
verneverdige bygninger mot f.eks. skader ved brann?) Vi ble enige om å ta denne
saken opp igjen til høsten.

4. Båtplasser ved Langbrygga
a. Innarbeidelse av båtstørrelser i regelverket ihht. årsmøtevedtak
b. Innarbeidelse av geografisk virkeområde ihht. årsmøtevedtak
c. Status fra arbeidsutvalget v/Trond & Ingrid.



Båtstørrelser ble vedtatt på årsmøtet i fjor.
Forslaget om nye regler for å søke om båtplass fikk ¾ stemmer i komiteen (Trond,
Ingrid, Johan og Bjørn) som har jobbet med dette.
 Den ene som ikke er enig skal komme med et forslag som blir et alternativ 2. Da
blir det årsmøtets jobb å stemme over dette.
 Det er kun 3 sommergjester som er søknadsberettiget.
 Styret kan gå inn for forslaget til alternativ 1.
 Vi må regne med at det kan komme benkeforslag.
 Komiteen mener at grensen skal gå ved Morgansvei- Skipsheia.
 Styret kom også inn på en tidligere diskutert sak: muligheten for å etablere
båtplasser i Gitkilen. Dette er ikke Vellets sak, men vi vil se positivt på initiativ i
saken.
Diverse









-

utførte tiltak i Brekkestø 2012/13 v/Olaf
Gulvet på toalettet er malt en gang til.
Døra inn til rekvisitarommet er dårlig.
Utgangsdøra låsen dårlig. Fikset mange ganger, fungerer ikke. Olaf skriver mail til
Ben Uldal vedr. dette.
Bygget ble åpnet i henhold til tiden vi hadde planlagt.
Takrenna er fikset, men den er fjernet. Sende mail ang. dette også.
Trappa ønskes opp igjen på samme sted som den sto.
Løse stein på brygga festet igjen.
Galvaniserte nye fortøyingspåler er på plass på Allmenningen.
Skilting Brekkestø på e18, utgående sak.
Skilting Brekkestø : kjøring til eiendommene (har ærend til eiendom,
eiendommer på hyttene)

5. Blindeleialøpet.
 Det er ordnet med tillatelse til å parkere langs den gamle fylkesveien veien under
Blindleialøpet
6. Varselskilt(høyspendten) ved Naudesund
 Det er Ikke noe nytt vedr. skiltet ved Naudesund. Trond tar en telefon for å
spørre om når man kan forvente bryter kommer. Ingrid sjekker navn på
vedkommende hun har vært i kontakt med i denne saken slik at evn Trond kan
purre.





7. Årets dugnad og gjenstående arbeid
Ca 15 stk. deltok på dugnaden.
Det mangler et strøk maling på Nødingen. Trond purrer.
fortøyingsmerker. Inger Johanne Mørch og Jarle Bjørklund er klar til å male. Ingrid
snakker med Jarle.

8. Viktige saker og stemmestrategi til årsmøte
 Vindmøllesaken. Vi skal ikke bli en aksjonsgruppe i vellet. Vi kan komme med en
uttalelse. Vi har ikke noe mandat til å være noe del av en aksjonsgruppe.
Brekkestø vel kan anbefale dem som er interessert i dette å delta. Vedkommende
som skal presentere dette innkomne forslaget kan få 5 minutter .
9. Årsmøte
 Årsmøtet er 9 juli kl 1800.
a. Ledelse/ordstyrer v/Svein
b. Årsmelding v/Olaf (litt mer inngående enn forrige gang, grunnet at
hjemmesiden vår er nede).
c. Regnskap v/Trond
d. Budsjett v/Trond
e. Ingrid redegjør for virksomhetsplanen




Rita handler kringle, tallerkener, servietter, kaffekopper.
Styret skal møte kl 17.
Alle tar med en kanne kaffe

10. Flytebrygga
 Vi ønsker å få en permanent ordning i sommermånedene. Olaf skriver en søknad i
samråd med Aud.

Brekkestø, 18.06.13
Ref: Tiril Gulbrandsen

