Referat fra styremøte i Brekkestø vel 3.05.17
Hos Margareth. Til stede: Tore, Jan, Bjørn, Margareth og Pål (referent)
1. Referat fra styremøte 28.02 gjennomgått og godkjent
2. Renholder til toalettet. Margareth legger ut «annonse» på facebook og er
kontaktperson for interesserte. De bør være 16 år. Anders, som har hatt jobben før,
kan ta seg av opplæring. Tore har tidligere kontrakt på kr 300 pr dag for toalettet og
kr 200 for hver dag det ryddes på brygga og opp mot Utkikken.
3. Dugnad blir onsdag 10.mai kl 18. Jan setter opp skilt. Det blir søppelplukking og
spyling av gata.
Brannvesenet kontaktes for samtidig brannøvelse. Tore kontakter Hovda i
brannvesenet og gjør avtale.
Tommy annonserer dugnaden på vellets facebook. Margareth kjøper kringlestang fra
Meny. Margareth har plantet i krukkene på brygga.
Det er bestilt kontainer for hageavfall fra 5-15.05. Bjørn skilter slik at ingen parkerer
der.
4. Nytt brannvarslingssystem. Riksantikvaren har bevilget penger og bekoster alt
utvendig anlegg for direkte varsling til brannvesenet. Kommunen sponser hver
husstand med kr 2800,- Restutgift for hver husstand er ca 10 000. En kan påregne
reduserte forsikringspremier. Det er viktig at alle husstander blir med. For å stimulere
til dette vil Vellet gå inn med en sum på ca kr 2-2500 til de som innen en frist
anskaffer utstyr. Saken legges fram til vedtak på Årsmøtet
5. Langbrygga. Orientering ved Bjørn. Tre lokale håndverkere, Bjarne Østerøy, Egil
Sandnes og Rune Blix la inn anbud. Rune Blix hadde det billigste anbudet og ble valgt.
Avtalen med familien Christiansen er enda ikke ferdig. Vellets forslag er en årlig leie
på kr 4500 for tilgang over velforeningens brygge.
6. Årsmøtet 2017 blir 11.juli kl 19 i Grendehuset. Pål lager innkalling som sendes ut pr
epost til medlemmene sammen med innkreving av kontingent. Stian sender dette ut.
Frist for innsending av forslag som skal behandles på Årsmøtet er 4 uker før.
Saksliste, årsberetning regnskap og budsjett blir lagt ut på vellets hjemmeside.
Stian lager ferdig regnskap og sender til revisor. Han lager også forslag til budsjett.
Tore skriver årsberetning.
Vi har oppdaget en feil i vedtektene vedrørende innkalling til Årsmøtet. Foreslås
endret.
Tirill, Cay og Erika er valgkomite. Bjørn aktiviserer dem. Selv om styret konstituerer
seg selv bør valgkomiteen ha villig lederkandidat blant de foreslåtte.
7. Båtleie. Stian krever denne inn.
8. Søknad fra Peter Wilhelm Wilhelm Wærness og Odd Pedersen om støtte til jakt og
fangst på mink i regi av Tom A.Udø. Styret syns dett er et flott initiativ og bevilger de
omsøkte kr 6000. Stian bes overføre beløpet til konto 9365 06 86096.
9. Neste styremøte blir onsdag 7.juni kl 19 hos Bjørn.

Til medlemmene
Innkalling til Årsmøte i Brekkestø vel

Årsmøtet for 2017 blir 11.juni kl 19 i Justøy grendehus.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før.
Saksliste, styrets årsberetning, regnskap og forslag til budsjett blir lagt ut på
velforeningens hjemmeside og Facebookside.
Vel møtt!
Styret i Brekkestø vel

Brekkestø vel
Styret

Peter Wilhelm Wærness og Odd Albert Pedersen

Jakt og fangst av mink
Styret i Vellet har behandlet søknaden om tilskudd til jakt og fangst av mink i
Brekkestøskjærgården. Styret berømmer dere for dette gode og viktige
initiativet og bevilger de omsøkte kr 6000 som vil bli overført på konto 9365 06
86096. Vi ønsker en rapport tilbake på hvordan pengene er brukt og
prosjektets framgang.
Mange av våre medlemmer har med bekymring observert mink nær viktige
hekkeplasser for sjøfugl. Er det mulig at interesserte enkeltpersoner kan slutte
seg til prosjektet med minkfeller?
Vi ønsker dere lykke til!
Styret i Brekkestø vel

