Referat styremøte i Brekkestø Vel 4.10.16 hos Aud
Til stede: Tore, Margaret, Bjørn, Aud, Tommy, Pål (referent)
1. Løpende saker
a. Parkering på Sletta. Skilting. Tore purrer veivesenet.
b. Tollbodsaken. Tidligere utsendt informasjon fra Olav Trygve om forslag til brev fra
kommunen til Tollvesenet.
c. Brannvern. Tore har hatt møte med Trygve Emil Eide, Lillesand kommune. Kommunens
plan er å sette opp 3 vannposter med slange. Velforeningen kan eventuelt finansiere et
skap til en vannpost for å dekke husene på Sletta.
d. Refusjon for renhold 2015 sendt inn og søknad for 2016 er sendt.
e. Langbrygga, vedlikehold. Etter gammel avtale skal Vellet dekke halvparten av vedlikehold
på Anne Margretes del av brygga. Det er ingen avtale med familien Kristiansen. Tore og
Margaret har vært i møte med representanter for familien, men ble ikke enig om noen
avtale. Tore formulerer et forslag til avtale med et årlig beløp til vedlikehold. Bjørn
innhenter anbud på opprusting av brygga.
f. Utkikken er malt utvendig og innvendig. Stor takk for innsatsen!
g. Gave til tidligere styremedlemmer (Tirill og Erica) Margaret kjøper vin.
2. Tildeling av båtplasser på Vellets brygge. Til sammen 7 plasser tildeles for 5 år. Plassene var
annonsert i epost til alle medlemmer 13.sept med søknadsfrist 1. okt.
Bjørn og Tore fratrådde under behandlingen på grunn av nært familie/slektskap til søkere.
Det var kommet inn 5 søknader i kategori A (fastboende med gateadresse Brekkestø) Disse
ble tildelt plasser:
Tiril Gulbrandsen Holter
Jan Hangeland
Olav Trygve Tønnesen
Maren Hegland Ingvaldsen
Hanne Littauer
Det var kommet inn 1 søknad i kategori B (sommergjester med gateadresse Brekkestø) som
fikk tildelt plass:
John Riiser
Det var kommet inn 9 søknader i kategori C (andre) En søknad var kommet inn for sent og en
annen søker anførte at de disponerte båtplass allerede. Disse to ble strøket. Det var igjen 1
plass som ble tildelt etter loddtrekning til:
Tor Axel Gjellestad
Venteliste ble satt opp etter loddtrekning:
Catrine Heen
Erik Schumann
Jon Sund
Reidar Jacobsen
Øystein Krabberød
Magne Aas
Rikke Karlsen

Regelverket er noe uklart i hvordan en skal forstå at plassene skal tildeles de som «primært
ikke har båtplass». Bør klargjøres før neste tildeling.

