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Referat styremøte onsdag, 23.april 2014 kl.1730.
Sted: Tiril
Tilstede: Olaf, Ingrid, Trond, Tiril
Saker:
1. Saker til årsmøte 8. juli d.å.
 Vi har fått leie Grendehuset til formålet 8. juli 2014
 Olaf har begynt å skrive på både årsmeldingen og virksomhetsplanen.
 Regnskap/Budsjett
Det har kommet spørsmål om det skal settes av penger til vedlikehold
av langbrygga. Det var et ønske blant styremedlemmene som var til
stede i dag å gjøre dette. Det var forslag om å heve stolpene/utliggere
noe slik at det lettere lar seg gjøre å komme inn med båten, samt
kanskje å ha litt kraftigere wire.
 Hvem er på valg?
Valgkomiteen består i år av Bjørn, Svein og Nora. De oppfordres til å
være tidlig ute med å finne eventuelle kandidater.
 Magnus H. Ingvaldsen stiller sin plass i styret til disposisjon hvis det er
mulig? Han har vært styremedlem et år.
 Det er gått ut melding på giroen om at dem som har saker som ønskes
tatt opp på årsmøte, må være styret i hende 6 uker før møte.
 Regler til båtplasser: Saken løftes ikke frem før årsmøtet 2015. Styret
har nå oppnådd konsensus vedr. innholdet i reglene unntatt i
spørsmålet om nåværende leietakere fortsatt skal ha prioritet ved neste
uttak.
2. Korttidsparkering ved Kiletegnen. Hvordan få fremdrift?
 Roy Bremar (grunneier) har lovet å ta tak i denne saken igjen. Han
opplyser 29.4. at saken er ferdig behandlet av vegvesenet, fylke og at
saken vil bli sluttbehandlet i kommunen i nærmeste fremtid. Da
gjenstår forhandlinger med kommunen vedr. langtidsleie for
korttidsparkering samt gjennomføring av prosjektet.
 Olaf vil ha klart svar fra Roy innen 25. mai
3. Skiltsaken i Brekkestø og på Brekkestøsletta.
 Ikke noe nytt i denne saken. Det har fortsatt ikke kommet opp nye og
bedre skilter som forespeilet. Trond følger opp denne saken. Han har
allerede vært i kontakt med saksbehandler i vegvesenet som forklarte
manglende respons fra dem med manglende kapasitet i etaten. Vi var
ikke helt tilfreds med forklaringen, men vil fortsatt følge saken opp inntil
alt kommer på plass i Brekkestø.
 Korttidsparkeringsskiltet ved Tollvesenets eiendom på Brekkestøsletta
er vårt ansvar. Vi flytter dette skiltet til motsatt side av veien på den
årlige dugnaden. (Slik at det blir mer synlig for trafikk som kommer til
Brekkestø.)

2

4. Tollbodsaken.
 Olaf sjekker om det er noe som “rører seg” hos Riksantikvaren.
 Det er et ønske at noen fra styret deltar på seminaret “Uthavn 2014”.
Seminaret arrangeres i august i Lyngør. Olaf og Ingrid drar på dette
arrangementet.
5. Kulturmidler.
 Det har kommet avslag på søknaden om kulturmidler. Magnus som har
hatt saken - kan sende kopi av avslaget til resten av styret. Når
begrunnelse for avslag foreligger, vil vi vurdere ny søknad.
6. Søknad om supplering av brannmateriell?
 Det foreligger foreløpig ingen svar fra vår søknad av 18.2.2014
 Hvis svaret som kommer blir negativt fra fylkeskommunen, kommunen
og KBR, (Kristiansand brannvesen) kan det bli aktuelt å belyse saken i
media.
7. Informasjonstiltakene i Brekkestø 2014.
 Bronseskiltet er montert på fjellet på vei ut til Dampskipsbrygga. Det ble
veldig fint.
 Informasjonsskiltet er også kommet opp på pumpehuset.
 Velkomstskiltet som skal stå på Bastua er ferdig designet. Vi venter på
produksjon og montering.
Tiltak i Brekkestø før sommeren.
a. Løse stabbestein – Olaf tar det opp med Ben Uldal
b. Forbudsskilt mot ankring – Olaf tar det med Ben Uldal
c. Toalett må åpnes før pinse. Anders er ansatt.
d. Det har også kommet en forespørsel om vellet kan ha ansvar for
stranda (trekanten). Vellet har søkt kommunen om å få tilkjørt sand og
kr. 5000,- ekstra til dette arbeidet. Vedk. som har ansvar for renhold av
sanitærbygget bil få ansvar også for stranda i sesongen.
e. Kommunen er anmodet om å få flytebrygga på plass fra 15.mai – 15.
august.
8. «Rusken» 2014.
 Tiril har undersøkt muligheten for å få containeren en uke senere. Det
er dessverre ikke mulig. Den blir derfor stående på torvet uken før 17.
mai. Containeren skal kun benyttes til hageavfall..
 Dato for dugnad settes til 19. mai kl. 1700. (Nærmere info. kommer)
9.

Brekkestø Vel på Facebook.
 Det er mange som har likt Brekkestø Vel siden på facebook allerede.
 Alle i styret oppfordres til å legge ut aktualiteter på denne siden.
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10. Ordføreren til Årsmøtet.
 Ordfører, Arne Thomassen, har uttrykt ønske å være til stede på
årsmøtet. Dette synes vi er svært hyggelig. En invitasjon vil derfor bli
sendt i god snarest.
11. Evt.
 Er det behov for en hjertestarter i Brekkestø?
Tiril sjekker nærmere med kommunen.
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