Referat fra styremøte i Brekkestø Vel 01.09.2015 kl. 19.00
Tilstede: Tore, Margaret, Paal, Erica, Tiril
Forfall: Kai, Anne Ma, Stian
Sted: Margareth

Saksliste
1. Godkjenning av referat fra styremøte 22.07.15
- Erica skal legge ut referatet fra årsmøtet samt forrige styremøte på vellets hjemmeside.

2. Søknad om å anlegge vei til Taraldshei
 Det forrige styret fikk en forespørsel fra Jan Hangeland angående anlegging av vei til
Taraldshei.
 Aud har forberedt denne saken til i dag.
 Det dreier seg om 57 meter av vellets eiendom.
 Forslaget kan inneha følgende punkter:
- Vellet eier veien.
- Vellet skal ikke ha noen kostnader med veien.
- Han plikter seg til å vedlikeholde veien.
- Eventuelt nye boliger eller hytter skal kunne benytte veien.
- Betale evn. 100.000 kr for å få veirett. Boligen øker betraktelig i verdi.
- Skal det graves over vellets eiendom for vann og kloakk bør dette være avgiftspliktig til
grunneier.
 Trenger vellet juridisk hjelp? Johan Taarup?
 Vellet kan lage et forslag til avtale- Tore forfatter et brev til Jan Hangeland.
 Aud sjekker om dette går inn under grensen for hva som er verneverdig.

Gjennomgang av løpende saker/Virksomhetsplan for status og fordeling av oppfølging
3. Båtplasser
 Tror vi må gi opp muligheten til å skaffe flere båtplasser i selve Brekkestø.
 Hva med å kontakte bygdelaget i forhold til et samarbeid rundt dette?
- Tore tar kontakt med Odd Steindal

4. Parkering på sletta/skilting
 Tore sender mail til Tone Strandli i Statens Vegvesen. Hvordan ligger saken an?

5. Tollbodsaken
- Ingen ny info fra arbeidsgruppen.
- Det skal ikke være noe nytt møte før i september.
- Aud og Olaf skal sette opp en plan for hva som skal presenteres for arbeidsgruppen i
september.

6. Brannvern i Brekkestø
- Det er et ønske om skap til brønnutstyr oppe ved eika.
- Viktigheten av tidlig varsling.
- Erica tar kontakt med Espen Hovde for å sikre at dette blir ivaretatt.
7. Utleie av Båtplasser
- Tore sjekker ut vedtektene i forhold til når det er ny søknadsrunde samt når de nye
vedtektene trer i kraft.

8. Benker og sitteplasser
Tillatelser fra grunneiere (Tollboden og Anne M) må være skriftlige.
Aud sjekker grundigere hvor benkene er tenkt plassert.
9. Aktivitetsplassen
- Kan søke midler til eventuelle nye lekeapparater.
- Erica tipset om spørretimen hos kommunen. Hvem har ansvar for lekeplassen?
Hva når den er ferdig anlagt, overtar da kommunen?
- Erica og Tiril jobber videre med saken.
10. Rydding av trær Skipsheia
- Tollvesenet bidrar med 3000
- Erica har snakket med Hærø. Han har et par trær han ønsker å beholde. Erica vet hvor
disse er.
- Det er svært gjengrodd nå, mye bør beskjæres, men bladene bør falle før vi feller noe.
“Tjenesten” i kommunen kan rydde. 250kr/t for arb. leder, 100 kr/t for hver arb.
- Paal sjekker anbud på trefelling.
11. Oppankring i indre havn
- Det er et ønske om flere skilt ifht ankring forbudt.
- Tore sender mail til Arne Thomassen.
12. Fiberkabel
- Erica hører fra kommunen når det skjer noe i forhold til dette.
13. Vedlikehold av utkikken – vindu
- Aud sjekker med Arnt (glassmester). Hun tar mål i forkant.

14. Eventuelt
-

Badetrappene på begge bryggene må fornyes neste sesong.
Langbrygga: heve wire på langbrygga- Tiril snakker med Bjørn/Totto om hva som er
planen.
Julegrantenning vil bli 30/11 kl 17 på torvet i Brekkestø.
Hjemmesiden: inkludert 1 time support i mnd. Vi betaler totalt 7500 i året for denne.
Tore signerer kontrakt for 1 år. Revurderer det etter dette året. Det er i overkant dyrt.

-

Neste styremøte: tirsdag 17/11 kl 19.30 hos Tore

Ref: Tiril

