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Referat fra styremøte i 

Brekkestø Vel 
 

Dato: Tirsdag  26. april 2016, kl 19,30 

Sted: Tore Gullaksen, Brekkestø 10 
 

Tilstede: Tore, Erica, Pål, Margareth, Tiril 

Forfall: Kai, Stian, Anne Ma, Aud 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 09.02.16 

- Ok 

 

2. Dugnaden. Veldig bra innsats. Det var ca 20 personer tilstede som arbeidet i flere timer.  

Tjenesten i Lillesand kommune har gjort en veldig god jobb med å rydde.  

 

3. Gjennomgang av løpende saker/Virksomhetsplan for status 

Parkering på sletta og skilting 

 Nå er det en avtale mellom grunneier og kommunen om bruk av antall plasser. Denne 

avtalen er nå i orden.  

 Det skal lages tegninger over hvor skilter skal stå. Deretter skal dette på høring. Det er 

forespeilet at dette skal være på plass før sommeren.   

 

Informasjonssenter Tollboden 

 Tore har sendt siste referat fra arbeidsgruppen til styret i Brekkestø vel. 

 

Brannvern i Brekkestø 

 Det er tydelig at rådmannen har fått beskjed om å redegjøre for hvorfor denne saken 

er stoppet opp.  Tore har kontakt med Arne T.  

 

Benker og sitteplasser 

 Aud har denne saken 

 

Aktivitetsplassen 

 Kjøpe en sandkasse- Tiril tar ansvar etter 17 mai en gang 



2 
 

   Maren har et forslag om treningsapparater for voksne 

   Søke ulike steder om midler 

Oppankring i indre havn 

 Det har kommet et stort skilt på lyktestolpen. Plassering er ugunstig, og det ser heller 

ikke pent ut.  Tore har tatt det videre. 

Bredbånd 

Det har vært mye frem og tilbake. Her vi bor er det bredbånd.  Så lenge det er en 

kommersiell aktør som tilbyr bredbånd, så jobbes det ikke for fiber. Det kan da ikke søkes 

fra kommunen om å få midler.  

 

4. Årsmøte 2016 

a. Fastsettelse av dato, bekjentgjøres 6 uker på forhånd.  

Margareth booker grendehuset.  

Forslaget til styret er tirsdag 19 juli klokken 18. 

 Tore sender ut innkalling. 

o Sjekk regnskap 

 

b. Kontingentinnkreving, samt båtplass-leie 

c. Saksliste 

d. Årsberetning 

e. Regnskap og revisjon 

f. Budsjett 

g. Kontingent for medlemskap og leiepris for båtplass 

h. Sette i gang valgkomiteen 

 Tiril tar kontakt med Ingrid, Anne Sofie og Olaf Trygve 

i. Informere om mulighet for å fremme saker 

 Dette må skrives på innkallingen. Innkomne forslag må være i hende senest 4 uker før.  

 

5. Regler for utleie av båtplasser 

- Se vedlagte utkast til drøfting, basert på vedtak siste årsmøte 

- Liten endring i teksten for størrelse på båter.  

 

6. Øvrige saker  

- Åpning av toalettet.  

o Erica tar kontakt med Ben Uldal.  

- Tiril har vært i kontakt med Anders Heggem og Bjørn Kyrre. Bjørn Kyrre tar vasking frem til 

Anders er hjemme fra forsvaret ca 21 juli. Anders tar siste del av sommeren.  

- Maling av utkikken innvendig og utvendig – dette bør gjøres i sommer. Egen dugnad i 

sommer? 

- Feiing av Brekkestø før 17. mai- R 

o Erica kontakter ben Uldal 

- Vår aksjon 29/4-9/5 – container, skilting,  

o Tore har bestilt container til uken 01 mai->  

- Beplantning på brygga-  

o Margareth handler inn og planter i krukkene. 
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7. Eventuelt 

 Nytt styremøte 28.06.2016 hos Tore kl 19.30.   

 Brekkestø vel  sponser gatefesten.  

 

Referat: Tiril 


