Styremøte i Brekkestø Vel 15/04.2015
Sted: Tiril
Tilstede: Olaf Trygve, Erica, Kai, Ingrid, Tiril
1. Tollbodsaken
- Olaf orienterte styret om følgende:
- En milepæl er nådd der vi 17.3.2013 skrev at Lillesand kommune burde
være pådriver i saken ovenfor TD, fylkeskommunale og statlige
myndigheter. En frittstående arbeidsgruppe er nå etablert. Første møte er
7.4.2015.
- Etter avtale med TD er arbeidsgruppen 0-stilt i forhold til tidligere
kommunikasjon om saken.
- Alt tilgjengelig materiale og dokumenter som er innhentet er gjort
tilgjengelig for arbeidsgruppen.
- Forslag til en et formulert innhold for Tollboden vil bli drøftet av
Arbeidsgruppen 11. mai i møte.
- Arbeidsgruppen skal møte med «Uthavngruppa» i Lillesand den 21.-eller
22. mai.
- Det er arbeidsgruppen som nå skal arbeide med prosjektplanen for
Tollboden, men skal rapportere til styret i Brekkestø Vel. Det er årsmøtet
som skal bestemme om prosjektplanen skal videreføres.
- Alle skriftlige henvendelser om saken vil heretter bli behandlet av
Arbeidsgruppen.
- Arbeidsgruppen vil/må stå fritt i prosessperioden til å vurdere alle forhold i
saken. (Alle dokumenter, alle skriftlige henvendelser fra fastboende, alle
forhold som vil innvirke på prosjektet i møte med kommunen,
fylkeskommunen, eieren TD, Riksantikvaren og andre)
- Brekkestø Vel vil legge ut nødvendig informasjon til medlemmene via
årsmeldingen på årsmøtet og ellers på hjemmesiden.
2. Skipsheia
- Styret mener at Skipsheia bør ryddes for å bedre havutsikten.
- Det er gjennomført en befaring på for å se hvilke trær det er aktuelt å felle.
- Styret skal undersøke om et firma som kan ta jobben. Vellet kan bruke
noen midler til dette arbeidet.
3. Vellenes fellesforbund
- Styret vedtok at det ikke aktuelt å melde seg inn i vellets fellesforbund
foreløpig.

4. Parkeringsplass ved Kiletegnen
- EN 30 ÅR GAMMEL SAK I VELLET KAN GÅ MOT SLUTTEN? Det dreier
seg om å få parkerte biler langs veien inn på et parkeringsområde ved
Kiletegnen mellom gammel og ny fylkesvei.
-

Reguleringsplanen er godkjent av kommunen og området skal kunne gi
plass til ca. 70 biler. En av grunneierne og medlem av Brekkestø Vel, Roy
Bremar, har opplyst styret om at arbeidet ikke kan igangsettes før den
finansielle delen av prosjektet er på plass.

-

Han har opplyst at han nå har for salg 10 parkeringsplasser på området og
etter avtale med entreprenøren vil et salg av to plasser være nok til å starte
arbeidet.

-

En ny skiltplan fra vegvesenet for Brekkestø og Brekkestøsletta skal
initieres når det foreligger et parkeringstilbud i området.

5. Flytebrygga
- Eierne har søkt dispensasjon for flytebrygga fra plan- og bygningsloven for
en periode på 5 år. Brekkestø Vel støtter søknaden.
- Eierne vil bli meddelt avgjørelsen om ca. 14 d.
6. Brannberedskap/dugnad:
- Brannvesenet kommer på dugnaden 13/5 kl. 1700.
- Kommunen har lovet å feie gateløpet før 13. mai
- Container for hageavfall stående på trekanten i uken før 17. mai.
- Ansvarsfordeling på dugnaden:
* Tiril handler kringle+ engangskopper
* Kai handler blomster – snakke med Rita Bjørlykke hva som har vært kjøpt
før
* Alle i styret tar med en kanne kaffe hver
7. Benker
- Saken er sendt til byggsakavd. i kommunen til vurdering. Det har ikke
kommet noe svar ennå. Det vil bli foretatt purring i saken.
- Steven Carpenter (kunstsmed) vil bli forespurt om han kan lage benken.
8. Lagerbu på Vrakholmen
- Det er ikke aktuelt for Brekkestø Vel å overta ansvaret for lagerbua på
Vrakholmen

9. Aktivitetsplassen
-

Det ble gitt en redegjørelse for bakgrunnen for opprettelsen av
aktivitetsplassen
Tiril og Erica vurderer muligheten for flere lekeapparater.
Det er Brekkestø Vel som har ansvaret for apparatenes tekniske stand.

10. Fibernett til Justøya
-

Styret kommer ikke til å jobbe med denne saken da det allerede er egen
interessegruppe som jobber med denne saken på Justøya.

11. Gatefest
-

Det var enighet i styret om å støtte tiltaket med kr. 2000,-

Neste styremøte: 27.05 kl. 1900 hos Ingrid

Ref: Tiril

