
Referat fra styremøte  

Dato: 29.05.2012 

Sted: Trond 

Tilstede: Olaf Trygve, Trond, Anne Fi, Svein, Ingrid, Tiril 

 

1. Nødingen 

 Svein, Rita og Ingrid har hatt komitémøte 

 Innvielsen blir lørdag 14 juli, og det formelle programmet er satt til å være fra 16-18. 

 Det skal sendes ut formelle invitasjoner  til bidragsyterne, samt firma Eigeland. 

Kystverket skal også få invitasjon. Arne Thomassen inviteres til å ha formell åpning ved 

snorklipping 

 Trond spør Bekkevik om det er mulig å leie ham inn for transport av folk ut denne dagen. 

Han har ulike båter som kan være godt egnet til dette. 

 Det foreslås å lage et eget budsjett for denne feiringen. 

 Vellet kan stå for enkel snacks og mulig litt ”bobler”  (damene i styret ansvarlig?) 

 Underholdning: 

- Agder Vin og Gospel 

- Maria? 

 Ingrid kontakter Lillesandsposten  

 Olaf T. lager forslag til plakat 

 Trond snakker med skjærgårdstjenesten om muligheten for å sette opp permanente 

griller på Nødingen. Det ble også nevnt manglende fortøyingspåler. 

 Dato for dugnad (bære materialer etc) kommer vi tilbake til uken før feiringen. 

 Bidragsyterne bør for en liten oppmerksomhet. Vi bestiller ”Nødingen” blomstervaser av 

Grethe. 

 

2. Parkeringsplass ved Kiletegnen 

 Her er saken den samme som forrige møte.  Roy skal informere så fort det skjer noe 

 Det kom forslag om at når denne plassen evn skal lages, så vil det se estetisk penere ut 

med en grusplass, enn med asfalt. Det er også viktig å tenke på hvordan området skal se 

ut med beplantning, benker og lignende.  

 

3. Blindleialøpet 

 Svein og Totto ++ har sagt ja til å fremføre noen passende sanger. Ifht betaling, så bør 

arrangørene henvende seg direkte til dem å gjøre avtale om dette.  

 Anders Heggem og en kamerat skal være parkeringsvakter (egen avtale med arrangørene 

om lønn). 

 



4. Kulturmidler aktivitetsplassen 

 Svein har sendt en forespørsel til Fi om bilagene. Han har ikke tatt noe videre kontakt i 

forhold til å få refundert noen av kostnadene for aktivitetsplassen. Dette er noe som kan 

gjøres etter sommeren. 

 

5. Høyspentledning 

 Styret tok en befaring, og vi mener at skiltingen av høyspentledningen er for dårlig. Den 

sees alt for sent i innseilingen fra Stuttifjorden.  Skiltet som står på Gressholmen trenger 

fornyelse i fagene.  

 Samtidig trengs det nye skilt i forhold til ankring i Brekkestø havn. Det henger et lite skilt 

på toalettet. Dette er nesten umulig å se.  

 

6. Risholmen 

 Styret hadde også en befaring ut til Risholmen. Her har det enda ikke kommet opp noe 

skilt om søppeltømming forbudt. Det er dessuten noen som har begynt å kaste søppel 

(materialer) der igjen. 

 

7. Dugnad 

 Godt oppmøte på dugnaden. 

 Blomstene i krukkene på brygga har visnet 

 Anders kan klippe gresset mellom brygga og kiosken eks. 2 ganger i løpet av sommeren, 

og skrive ekstra tid for dette. 

 

8. Badetrapp 

 Det haster å få på plass en ny badetrapp på langbrygga. Den som er der nå mangler et 

par trinn på nederste del, og det er vanskelig å komme seg opp. 

 

       9/12 Båtplasser ved Langbrygga/stemmestrategi til årsmøtet 

 Styret hadde en diskusjon om forslaget til de nye reglene som Olaf Trygve har laget.  

 Det blir viktig å ha fullstendig klarhet i hva det skal stemmes over på årsmøtet. Dette 

sendes ut/legges ut på hjemmesiden senest 2 uker før årsmøtet. 1 uke før årsmøte må 

eventuelle andre forslag være styre i hende. 

 

      10/11 Båtplasser ved Tollboden 

 Vi brukte ikke så mye tid på dette styremøtet til å drøfte forslaget om båtplasser ved 

Tollboden. Det er en sak som det har vært jobbet med i mange år, men som nå kommer 

til å være en sentral sak i det videre arbeidet til styret.  

 



      13. Årsmøtet 

 Gjennomgang av gangen i årsmøtet 

 

14. Allmenningen 

 Allmenningen er ferdig! Arbeidet ser fint ut. Noen reaksjoner på murpussen…. 

15. Sanitærbygget 

 Fristen på at dette skulle være ferdig var opprinnelig 01.06. Det ser vi at ikke de rekker. 

Det skal gjøres en del ting før det kan åpnes. Bla. Male utvendig og kopling vann/kloakk 

 

16. Flytebrygga 

 Kommunen sa nei til at vellet kunne disponere sørsiden av brygga for sesongen 2012.  

 Prøveperioden til dagens ordning går ut om 1 år. Burde da vellet overta brygga? 

 Vi ble enige om å stille dette som et åpent spørsmål på årsmøtet.  

 

 

 

Ref: Tiril Gulbrandsen 

02.06.2012 

   

 

 


