Referat fra styremøte i Brekkestø vel
Sted: Aud
Dato 09.09.2014 kl 20.15-22.15
Tilstede: Olaf Trygve, Ingrid, Aud, Erica, Kai, Tiril

Saksliste:
1. Orientering om seminaret «Uthavn 2014»
- Olaf, Ingrid og Aud (styremedlemmer) var deltakere på ovennevnte seminar.
- Seminaret var spesielt positivt med tanke på å knytte kontakter med ulike aktuelle
personer i kommuner, andre velforeninger og kulturminnemiljø.
- Det var ulike interessante forelesninger. (Se for øvrig program lagt ut på hjemmesiden.)
- Arne Thomassen (ordfører i Lillesand) hadde et foredrag om “Utfordringer med
uthavnene”.
- Det ble dessuten avtalt et møte med Arne Thomassen vedr. Tollbodsaken. Han mente at
det viktigste som må gjøres er å få et bystyrevedtak på at kommunen skal arbeide med
Tollbodsaken fremover.
- Jo Van der Eynden (direktør ved Lindesnes museum) kom med et innspill om at det kan
være hensiktsmessig å kalle et fremtidig anlegg for kultursenter/uthavnkultursenter.
Dette kan være fornuftig å få med fylkene i Aust- og Vest-Agder med på prosjektet.
Målet er å få satt ned en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra vellet,
kommuneadministrasjonen og politikere som evt. skal arbeide videre med saken.
2. Hjemmesiden
- Den nye hjemmesiden er nå i drift. Den er tilpasset smarttlf./IPad og er samkjørt med
facebook. Det er også opprettet en lukket facebook-gruppe hvor alle medlemmene vil få
et tilbud om å bli med. Her er det meningen at enkeltmedlemmer kan kommunisere med
styret og vis a versa om saker eller hendelser som angår medlemmene i Brekkestø Vel. På
hjemmesiden er det dessuten et kontaktskjema hvor medlemmene kan kommunisere
saker eller spørsmål de vil ha svar på fra styret.
3. Vellenes fellesforbund
- Det er under vurdering om Brekkestø Vel skal melde seg inn in Vellenes Fellesforbund.
4. Skal vellet engasjere seg i utbyggingssaker?
- Vi tok en runde på dette i styret.
- Vi er enige om at vellet ikke skal engasjere seg i private utbyggingssaker
- Vi kan godt uttale oss i forhold til reguleringsplaner og engasjere oss i saker som
åpenbart vil ha innvirkning på miljøet i Brekkestø.
- Aud Landstad (styremedlem) tar et ekstra ansvar for å følge med i kommunen om større
utbyggingssaker som vil kunne berøre Brekkestø.
5. Parkeringssaken på Kiletegnen
- Saken har vært på rundgang i fylket og kommune. Den ligger nå hos kommunen.
- Dersom det ikke skjer noe i saken, vil vellet fremme forslag ovenfor kommunen som tar
sikte på å benytte arealet på vestsiden av fylkesveien fra Kiletegnen til Tollvesenets tomt.
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6. Utleieplasser på langbrygga - nye regler
- Båtplasser skal på nytt tildeles i januar 2016.
- Forslag det må stemmes over vil i løpet av høsten 2014 bli lagt ut på hjemmesiden.
- Forslaget fra medlem, Johan Tårup, om å reservere to plasser til sommergjester av totalt
7 plasser ble fremmet i 2013 og står fast i 2014/2015.
7. Nytt punkt 6 i vedtektene
- Etter endringsforslag vedtatt på årsmøte 2014 står det følgende som et tillegg til pkt. 6:
“Utsendelse av kontingent, innkalling og årsmøtedokumenter skal primært skje
elektronisk. Dersom husstanden ikke har epostadresse, er det ønskelig at andre
nærstående adresse benyttes. I motsatt fall kan skriftlig brev sendes ut”. Dette punktet
er allerede innarbeidet i vedtektene. Se hjemmesiden.
- Det skal sendes ut et brev til medlemmene for å informere om dette og annen relevant
informasjon, bl.a. hvilke saker vellet jobber med og hvilke resultater som er oppnådd de
siste årene. Kai Jacobsen (varamedlem) har ansvar for å utarbeide dette brevet.
8. Flytebrygga
- Eier av flytebrygga ønsker å selge denne for ca. kr. 50 000,-. Vellet vil undersøke om
driverne av butikken kan være interessert i å kjøpe denne alternativt om vellet kan gå inn
som deleier for å sikre at brygga blir liggende i Brekkestø?
- Det må uansett søkes hvert annet år for den ordningen som nå gjelder. Aud Landstad
skal sjekke om det er mulig (i det minste) å gjennomføre søknadsprosessen som vanlig,
men unngå behandlingsgebyret.
9. Brannberedskap i Brekkestø
- Det er ønskelig å følge opp denne saken tettere med:
 Brannøvelser
 Økte dimensjoner på slangene
 Brannskap med ekstra slanger på Bastua
 Sette opp et team av yngre krefter av de som bor i Brekkestø til 1.innsats ved evt.
brann.
Mål: Oppgradere brannberedskapen i Brekkestø.
Ansvar: Erica Fredriksen/Kai Jacobsen (styremedlemmer)
10. Aktivitetsplassen
- Vi skal sende inn en ny søknad om midler til aktivitetsplassen. Erica og Tiril undersøker
priser på eventuelle nye lekeapparater og hva som evn kan passe der oppe.
(Utgangspunktet for aktivitetsplassen er at dette ikke skal være en formalisert lekeplass
for barn, men en mulighet både voksne og barn kan benytte seg av.)
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11. Nye benker på brygga og på Skipsheia
- Det er kommet inn et forslag om å fjerne fjellknatten under bronseskiltet på brygga.
Formålet er å lage en koselig sitteplass der. Samtlige av styremedlemmene på møtet var
positive til dette. Det vil også bli vurdert om det er mulig med en ekstra benk utenfor
stabbesteinene ovenfor båtplassen til Kai Jacobsen. Kommunen er allerede kontaktet for
å få de til å fjerne steinen, mens vellet bekoster benkene.
- Vi ønsker også å få på plass et par nye benker på utsiktspunkter på Skipsheia. Ingrid
sjekker priser på Avigo.
12. Omkopling av strømmen ved brudd i Naudesund, skal saken fortsatt følges opp?
- Trond Wikborg (tidligere styremedlem) sier at han gjerne kan følge opp denne saken.
13. Feiertjenesten - forslag på årsmøtet.
- Styret mener at medlemmene selv må feie «for egen pipe»
14. Eventuelt:
- Det kom forslag om å ha juletre på torvet i desember.
- Styret undersøker om strøm kan hentes fra hus i nærheten.

-

Nytt styremøte: Neste styremøte: Tirsdag 28.10 kl 20.30 hos Aud (i Havehuset)

