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Årsmelding For Brekkestø Vel 2010/2011
Styret:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Solveig Varnes Solbakken
Olaf Trygve Tønnessen
Anne Sofie Breistein
Trond Wikborg
Leif Aamodt
Tiril Gulbrandsen

Fastboende
Fastboende
Sommergjest
Sommergjest
Fastboende
Fastboende

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Ingrid Sturk
Jannicke Fjeldstad
Anne-Ma Moe Christensen

Fastboende
Sommergjest
Sommergjest

Vi har hatt 4 styremøter i perioden. Oppfølgning av oppgaver har vært delegert
til styremedlemmene. Det har vært rutinemessig kommunikasjon via E-post og
tlf.
Arbeidsoppgaver:
Utkikken og aktivitetsplass på Skipsheia.
Aktivitetsplassen på Skipsheia og veien opp dit er ferdigstilt. Som kjent har
vellet de to siste årene lagt ned et betydelig arbeid og brukt store midler på
prosjektet. Her kan nevnes planering, drenering og utplassering av to solide
benker. I år er det kommet opp en dobbel huske, og en dobbel vippe.
Apparatene er beregnet for ganske små- og litt større barn, og er i tillegg
godkjente som lekeapparater. Det er også satt opp et varselskilt med teksten:
Bruk av lekeapparatene er på eget eller foresattes ansvar. Brekkestø Vel. En
sak som har versert på sakslistene i flere år, er endelig sluttført. Vi håper at
aktivitetsplassen skal bli til glede for fastboende, sommergjester og besøkende.
Nødingen.
Prosjektet på Nødingen er blitt noe forsinket, men vi mener likevel at status er
udelt positiv. Brekkestøs ikon blir stående urørt til 15. august. Da starter
rivningen, og deretter renoveringen til nytt tårn anno 1825. Materialene er
kommet, og er allerede påført sitt første strøk med linolje. Som en gest til
prosjektet har Brekkestø Vel fått materialene vederlagsfritt fra C.O.
Løvenskiold. Ole Olsen i Lillesand leverer maling til samme betingelser.
Velforeningen har fått inn vel kr. 26 000,- fra medlemmene og Kystverket har
lovet inntil kr. 100 000,- til prosjektet. Anbudet er på plass, så da skulle vel alt
ligge til rette for vår etterlengtede renovering av Brekkestøs mest kjente
landemerke.
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Innspill til kommunens plan for småbåthavner.
I flg. Lillesand kommune, har fylkesmannen varslet innsigelse dersom kommunen
fremmer sak om båtplasser på tolletatens eiendom. Styret anser derfor denne
saken som uaktuell å jobbe videre med inntil videre.
Brannøvelse.
I forbindelse med dugnaden 14.5. d.å., arrangerte velforeningen brannøvelse. Vi
startet opp aggregatet, koblet til grenrøret i brannkummen ved kiosken, og
koblet slanger til brannhydranten på Bastua. Denne gangen hadde vi ikke bistand
bra brannvesenet, så ferdighetene er blitt tydelig forbedret. Erfaringen er at
det bør komme brannhydrant ved Kiosken, og at øvelse en, og helst to ganger i
året, er nødvendig for at noen av oss kan gjøre en forsvarlig jobb i en virkelig
situasjon.
Forhalingsmerker fra seilskutetiden.
Vi har ikke fått anledning til oppmaling av merkene i 2010/2011.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden fungerer etter intensjonen. Styret legger ut informasjon der når
det er aktuelt. Vi vil oppfordre medlemmene til å logge seg inn på siden, og
registrere/oppdatere adresser og mailadresser der. Vellet ønsker at det alt
vesentligste av informasjon og kommunikasjon kan legges inn der. Adressen til
hjemmesiden er www.brekkestovel.no
Brev til Lillesand Kommune av 16. august 2010.
Etter at brevet ble sendt, har velforeningen hatt ett møte våren 2011 med bl.a.
ordføreren samt lederen for drift, transport og vedlikehold. Vi har også hatt to
befaringer med repr. fra kommunen.(Bl.a. Enhetslederne) En befaring på
ettersommeren i 2010, og en nå på forsommeren 2011. Alle punktene som er
nevnt i brevet er gjennomgått. Stikkordsmessig kan nevnes, Almenningen, løs
stabbestein på Damskipsbrygga, avløp og oppussing av toalettet, brannhydrant
ved kiosken, samt parkeringsforholdene på Brekkestøsletta. Kommunen har
riktignok malt opp toalettet innvendig, mens øvrige tiltak er uteblitt.
Vellet er innforstått med at noen av tiltakene er kostnadskrevende, og trolig vil
kreve tid og få utført. Vi hadde likevel forventet en tidsplan for når
prosjektene kan gjennomføres. Vi er skuffet over at tiltakene på Allmenningen
og Dampskipsbrygga ikke er gjennomført. Styret har besluttet å synliggjøre
misnøyen ved å orientere lokalpressen om saken.
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Reparasjon av Langbrygga.
Nødvendig reparasjon av Langbrygga er gjennomført.
Høyspentledningen ved Naudesund.
Brev til Agder energi ble sendt 23. august 2010. Lillesand Kommune
v/Ordføreren har i år fått kopi av brevet, da kommunen heller ikke er fornøyd
med strømbruddene. Ingen svar fra AE er mottatt.
Skilting av motorveien.
Ønske om skilt på motorveien vestfra som angir stedsnavnet Brekkestø ble
meddelt på tlf. til Statens vegvesen ved høsten 2010. Ingen respons er kommet
fra etaten. Ny mail med kopi til kommunen om overnevnte sendt nylig.
Flytebrygge.
Eierne har søkt kommunen om flytebrygge i Brekkestø i sommer med en varighet
av 3 mndr. Vellet har som høringsinstans anbefalt flytebrygge fra St.Hans og ut
1. uke i august.
Regnskapsrutiner.
Regnskapsåret er fra 1.1. til 31.12 og budsjettet følger normalt dette, men
følgende unntak: Prosjekter som blir vedtatt på årsmøte kan først bli betalt
året etter. Årsaken vil vanligvis være at prosjektene tar tid å få gjennomført.
Prosedyren vil da være en godkjenner prosjektet og setter av pengene.
Deretter må det følges opp på neste års budsjett og komme som en anmerkning i
regnskapet - såfremt prosjektet ikke blir ferdigstilt.

Brekkestø, 18.7.2011

Olaf T. Tønnessen
Sekretær/Brekkestø Vel

