Referat fra Årsmøtet i Brekkestø Vel tirsdag 11.juni på Justøy Grendehus
Ca 25 medlemmer til stede.
1. Konstituering av møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. Tore Gullaksen ble valgt til
møteleder, Pål Friis til referent.
2. Vellets leder, Tore Gullaksen leste styrets årsberetning som ble godkjent. Alle saker og
aktiviteter i virksomhetsplanen er gjennomført.
3. Regnskapet ble framlagt og godkjent. Det ble bemerket at vi betaler mye for hjemmesiden,
kr 7750.
4. Årsmøtet vedtok uendret årskontingent, kr 250.
5. Årsmøtet vedtok uendret pris for leie av båtplass, kr 300 pr år.
6. Budsjett. Styrets forslag til budsjett ble vedtatt med to endringer: Tilskuddet fra Lillesand
kommune for vask av toalettet ble justert opp til 20 000. Gebyr bankboksleie ble justert ned
til 200.
7. Styrets virksomhetsplan ble lagt fram og godkjent. Planen har følgende elementer:
1. Tollbodsaken går videre utenfor velforeningen. Styret forslo å bevilge kr 30 000 til
utarbeidelse av tegninger og fikk Årsmøtets tilslutning til dette.
2. Fortsette det brannforebyggende arbeidet. Se sak 7.1. Det vil bli holdt minst én
brannøvelse.
3. Reduksjon av minkbestanden, vern av sjøfuglene. Styret har allerede, i likhet med Justøy
bygdelag, bevilget kr 6000 til profesjonell minkjeger som vil fortsette arbeidet. I
samarbeid med interesserte grunneiere kan det også settes opp minkfeller.
4. Andre aktuelle miljøsaker er plukking av plastsøppel langs trendene og reduksjon av
stillehavsøstersen. Styret oppfordrer medlemmene til å fjerne stillehavsøsters fra «sine»
sandstrender for å hindre at strendene blir ubrukelige på grunn av skarpe østersskjell. De
er også en delikatesse!
5. Utkikken og områdene rundet. Styret vurderer en oppgradering av aktivitetsplassen,
kanskje med treningsapparater for voksne.
6. Vask av toalett og rydding i Brekkestø. Styret engasjerer en ungdom til denne jobben og
følger opp i forhold til Lillesand kommune slik at de dekker hoveddelen av kostnaden til
dette. Det utarbeides en avtale med de som har jobben, samt en avtale med Lillesand
kommune.
7. Sosiale aktiviteter. Styret vil ta initiativ til at de sosiale aktivitetene, julegrantenning og
gatefest fortsetter.
8. Langbrygga. Styret følger opp årsmøtets vedtak, sak 7.2.
Det kom et innspill om Vellet burde forsøke å erverve ytre del av Grisholmen som eies av
Makrellaget. Dette laget eksisterer ikke lenger. Innspillet ble ikke realitetsbehandlet.
8. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmer.
Styret la fram følgende saker:
1. Subsidiering av brannvarsling i Brekkestø. Det ble reist spørsmål om medlemmer fra
husstandene i Brekkestø var inhabile. Årsmøtet mente ikke det. Bygningsmassen i
Brekkestø er en fellesverdi det er en av velforeningens viktigste oppgave å ta vare på.
Styrets forslag om å subsidiere hver husstand som melder seg på det automatiske
brannvarslingssystemet innen 1. september 2017 med kr 2500 ble vedtatt.

2. Adkomst over Langbrygga. Det har ikke lyktes styret å komme til en avtale med familien
Christiansen om å bidra til vedlikehold av Langbrygga for gangretten over Langbrygga til
deres utleiebrygge. Styret bad om tilslutning til å søke juridisk bistand for å få løst saken.
Det ble en del diskusjon om dette. Flere tvilte på om advokatutgifter ville svare seg
økonomisk. Styret fikk Årsmøtets fullmakt til å bruke inntil kr 15 000 på juridisk bistand i
saken. 2 stemte imot.
3. Styret la fram forslag om justering av vedtektene. Dato for Årsmøtet skal bekjentgjøres 6
uker før. Sakslista offentliggjøres med minst en ukes varsel. Sammen med sakslista skal
det på Web-siden foreligge regnskap og innkomne forslag. Slike forslag må være styret i
hende senest 4 uker før Årsmøtet. I tidligere vedtekter sto det at innkomne forslag skulle
med i innkallinga til Årsmøtet. Utsendelse av kontingent, innkalling og
årsmøtedokumenter skal primært skje elektronisk. Dersom husstanden ikke har
epostadresse er det ønskelig at andre nærtståendes adresse kan benyttes. I motsatt fall
kan det sendes ut brev.
9. Valg. 5 av styrets medlemmer og varamedlemmer var på valg. Alle hadde sagt seg villige til
gjenvalg og ble gjenvalgt. Styret i Brekkestø vel 2017-2018 er:
Leder
Tore Gullaksen
Fastboende
Sekretær
Pål Friis
Sommergjest
Kasserer
Stian Tønnesen
Sommergjest
Styremedlem Aud Landstad
Sommergjest
Styremedlem Margaret Seterøy
Fastboende
Styremedlem Jan Hangeland
Fastboende
Styremedlem Bjørn Holter
Fastboende
Varamedlem Anne Ma Mo Christensen
Sommergjest
Varamedlem Tommy Håberstad
Fastboende
Nora Ibsen ble gjenvalgt som Revisor.
Tiril, Erica og Kai som var utgående styremedlemmer i fjor fortsetter som valgkomite.

