Referat fra styremøte i Brekkestø Vel 09/02/2016
Sted: Justøy skole
Tilstede: Tore, Pål, Margareth, Erica, Tiril
Forfall: Kai, Anne Ma, Stian, Aud

Dette var fortrinnsvis et felles møte med Justøy bygdelag for å orientere hverandre om hva vi jobber
med. Vi gjennomgikk likevel noen få saker i forkant av dette møtet:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
2. Gjennomgang av løpende saker
• Det har ikke kommet noen videre informasjon angående Tollboden.
Tore har sendt styremedlemmene et dokument fra arbeidsgruppen som heter
“informasjonssenter for sørlandske uthavner” i Brekkestø: en skisse til profil, innhold og
bruk- utkast 1.
• Fiberkabel til Justøya er det en som heter Per Kristian Jørgensen i Espevika som arbeider
aktivt for. Vellet gjør ikke noe mer i første omgang med dette.
• Båtplasser, det er ny tildeling og søknadsrunde ved nyttår 2016.
• Årsmøte: vi drøftet mulige datoer for årsmøte. 12 juli kan være en dato?
• Kontingentinnkreving skjer i forbindelse med innkalling til årsmøte, altså senest 6 uker
før årsmøtets dato.
3. Vi bestemte dato for årets dugnad. Den settes til 16 april klokken 10. Planen denne dagen er
at mye av trærne allerede er skåret ned. Vi ønsker muligens å benytte “tjenesten” fra
lillesand kommune til en del av ryddejobben.
4. neste styremøte er 26.04 kl 19.30 hos Tore.

Felles med bygdelaget:
•
•
•

•

Tore orienterte om hvilke saker vi hadde jobbet med de siste par årene, samt hva vi
jobber med nå.
Odd Steindal orienterte oss om hva de arbeider med. De har blant annet merket mange
turstier på Justøya, og jobber videre med dette.
På bygdelaget sin Facebook- side, står det hvor man kan sette ut og ta opp båt, det er
også kanskje en ide å ha på Brekkestø vel sin side. Bygdelaget arbeider ikke for å etablere
private båtplasser eller båtplasser for leie.
Begge foreninger er positive til videre samarbeid. Muligens ha et par møter i året felles?

