Referat fra styremøte i

Brekkestø Vel
Tirsdag 17. november 2015 kl. 19.00
Sted: Margareth
Tilstede: Tore, Pål, Margareth, Erica, Tiril
Forfall: Kai, Aud, Anne Ma, Stian

Saksliste
1. Godkjenning av referat fra styremøte 01.09.15
• Ok
2. Søknad om å anlegge vei til Taraldshei
• Tore har skrevet brev til Jan Hangeland om styrets forslag.
• Det har vært en kort dialog, styret avventer videre svar fra Jan H.

3.
•
-

Gjennomgang av løpende saker/Virksomhetsplan for status og fordeling av oppfølging
Parkering på sletta og skilting
Det har vært en befaring på sletta. Roy var med.
Vellet har bedt om a ha en skiltplan ferdig før jul.
Vegvesenet vil ikke blande offentlige og private skilter.
Det må sørges for er at det blir parkering forbudt langs veien- Tore følger opp saken.

•
-

Informasjonssenter Tollboden
Styret vet ikke noe mer om denne saken pr. dags dato.
Det har vært ett møte i arbeidsgruppen siden sist

•
-

Brannvern i Brekkestø
Det skal søkes nye midler om brannvernmidler til Brekkestø.
Vi er prioritert i Brekkestø, kjedet bebyggelse

•
-

Utleie av Båtplasser
Dette er ikke aktuelt før neste år. Styret tar dette opp igjen da.

•

Benker og sitteplasser
- Aud, har du sett noe mer på dette?

•

Aktivitetsplassen
- Tiril og Erica følger opp saken
- Sjekker kulturmidler

•

Rydding av trær Skibsheia
- Paal jobber videre med dette

•

Oppankring i indre havn
- Dette har blitt en mediasak.
- Det er nå sagt offentlig at dette skal ordne seg raskt.

•
-

Fiberkabel til Justøya
Vi har ikke hørt noe mer. Grimenes er det prioriterte området i Lillesand.
Det vil komme nye muligheter til a søke. Vi må selv følge med.
Dette kan være en mulig sak å gå sammen med bygdelaget om.

•

Vedlikehold av utkikken – vindu
- Vinduet er byttet

•
-

Båtplasser
Tore vært i kontakt med Odd Steindal. Det er ønskelig å ha et nytt møte, eventuelt et felles
styremøte med Justøy bygdelag.
I utgangspunktet skulle ikke bygdelaget jobbe for båtplasser nå. Derimot skal det jobbes for å
merke hvor det kan settes ut og taes opp båt.

-

4. Skilting i Brekkestø – ref innspill fra Aud
• Det kom en forespørsel til styret fra arbeidsgruppen for Tollboden om det kunne være
aktuelt å skilte aktuelle turstier/sti til badeplass etc i gamle Brekkestø.
• Styret var enige om at vi ønsker foreløpig ikke å prioritere ytterligere skilter i Brekkestø.
5. Eventuelt
• Badetrapp langbrygga trenger å byttes/repareres. Ta denne saken opp igjen før neste sesong.
• Julegrantenning- ansvar. Tiril og Erica m menn ordner treet. Julegrantenning mandag 30/11
kl 17.
• Vi er registrert i Brønnøysund. Trenger å oppgradere noe informasjon i forbindelse med
dette. Tore sender oss mld når vi skal gå inn på altinn og gjøre våre endringer som
styremedlemmer.
• Turkart over Justøya? Er det aktuelt å få utarbeidet et turkart over Justøya?
• Neste styremøte 09/02.2016 kl 19.30 hos Tore

