1

Årsmøte i Brekkestø Vel
Tirsdag 19. juli 2016 kl. 18.00
På Justøy Grendehus
Tilstede: 13 stk
( + styret representert v/ Erica, Tore, Aud, Pål, Tiril)

AGENDA:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Valg av møteleder og referent – godkjent.
b. Godkjenning av innkalling og saksliste – godkjent.

2. Årsmelding
•

Årsmeldingen ble gjennomgått med påfølgende utdypinger. Årsmeldingen kan leses i
sin helhet på www.brekkestovel.no.

Parkering:
•

Tore har vært i kontakt med veivesenet i forhold til det «parkeringskaoset» som er nå
etter at forrige parkering forbudt skilt ble fjernet. Veivesenet har på dette tidspunkt
ferie, så det skjer lite på det området. Intensjonen er at det skal være parkering
forbudt fra Stuttiveien og nedover. Det kan nå se ut til at dette arbeidet ikke er helt
ferdig. Kommunen skal også sette opp en parkeringsautomat/betalingsautomat som
gjør at man kan parkere i 18 timer.

•

Det kom en kommentar fra årsmøtet om at «Mot avgift» bør tapes inntil det er
kommet automat. Dette er ikke noe styret kan stå ansvarlig for.

•

Olaf Trygve har skrevet et notat i forhold til parkeringssaken. Han poengterer i punkt
1: «sikkerhet og estetikk». Styret i brekkestø vel ser videre på dette skrivet på
styremøte til høsten. Oppfordring om at ikke vi må gi oss før vi får bilene inn på
parkeringsplassen og bort fra veiskulderen. Dette står også utdypet i Brekkestø vel
sin virksomhetsplan for 2016/17.

•

Det kom også en kommentar på årsmøtet om å få opp et skilt ved nedkjøringen til
selve Brekkestø. Det bør være et skilt med undertekst: «kjøring til eiendommene
tillat». Det er et ønske om at styret skal se på om det fortsatt foreligger en plan om
dette skiltet.
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Bredbåndsutbygging:
•

Dilemmaet i forhold til bredbåndsutbygging, er at det er en del husstander som
allerede har bredbåndstilgang. Derfor prioriteres ikke Brekkestø. Det pågår et arbeid i
kommunen for å bedre bredbåndsutbyggingen.

Tollbodsaken:
•

Styret i Brekkestø vel har blitt kontinuerlig informert av arbeidsgruppen. Slik det
ligger an nå, så skal kommunen sende en søknad til Tolldirektoratet om å bruke
stedet til et kystkultursenter.

•

Arbeidsgruppen ønsker mest mulig originalitet.

Brannberedskap
•

Lillesand kommune fått tilskudd til å bedre brannberedskapen i tettbebygde strøk.

•

Planen er å få satt opp slangeposter i Brekkestø. Vi har også snakket med
brannvesenet om å få laget et slangeskap på Badstua. Det oppleves vanskelig å kople
slangene i kummen på brygga.

•

Grunneier er positiv til at det bygges brannskap. Det er da ønske om å bygge noe i
forbindelse med et nytt post- stativ.

•

Innspill fra årsmøtet: vi må huske å tenke på Ullerøya også i forbindelse med
brannberedskap.

Vårdugnad:
•

Mye trær er beskåret. Vi håper å holde vegetasjonen nede ved å ha årlige dugnader
hvor dette prioriteres.

Skilting forbudt i indre havn.
•

Skiltet skulle egentlig stå på det lille skjæret hvor fartsbegrensningsskiltene allerede står.
Skiltet ble satt opp på en lyktestolpe i selve Brekkestø. Dette ser ikke pent ut, og styret
jobber videre med saken.

Aktivitetsplassen:
•

Sandkasse er på plass.

Vei til Taraldshei
•

Saken er ikke avsluttet enda.
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Båtplassser på Langbrygga:
•

Forrige årsmøte vedtok prinsipper for leie/tildeling av båtplasser.

•

Ny tildeling i 2017

Renhold på toalettene
•

Kommunen skal ha både ha søknad og faktura. Derfor er det nå blitt noe krøll med
regnskapet.

•

Innspill fra årsmøtet: Vi har offentlig toalett, vellet skal ikke ha noen utgifter med
dette.

•

innspill fra salen: det ser ikke ut på brygga. Det er mye is, papir etc. Det er også
observert rotter på kveldene. Dette er ikke greit. Styret i Brekkestø vel tar dette opp
med butikken. Det er butikken som bør være ansvarlig for at det ser fint ut i området
rundt. Det bør være flere søppelkasser.

Utkikken:
•

Styret i Brekkestø Vel ønsker å engasjere » tjenesten» i Lillesand kommune for å
skrape og male utkikken.

Badetrapp
•

Badetrappen er reparert.

Sosiale engasjement.
•

Julegrantenning

•

Gatefest

3. Regnskap
•

I dette regnskapet er det ikke medregnet penger fra kommunen for toalettvask.

•

Vi har derfor en del penger til gode fra Lillesand kommune. Innspill fra årsmøtet: Vi
må være obs på foreldelsestiden.

•

Regnskapet er revidert av Nora.

•

Leie av båtplass:

4.

Fastsettelse av kontingent

•

Styret foreslår å opprettholde kontingent på 250 kr. Godtatt. Stian bør gå gjennom
listene
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5.

Fastsettelse av leie for båtplass

•

styret foreslår å oppretthold leien med 3000 kr. Godtatt

6.

Nye regler for leie av båtplass

•

Prinsippene vedtatt på årsmøtet 2015.

•

Årsmøtet hadde en rask gjennomgang av vedtektene.

7. Virksomhetsplan 2016-2017 – virksomhetsplanen kan leses i sin helhet leses på
Brekkestovel.no

Kommentarer:
•

Langbrygga: den begynner å bli dårlig. Styret har skissert et ca. beløp for hva det vil
koste å reparere den.

•

Det bør bli laget en ordentlig avtale med familien Christiansen og Anne Margrethe
Mykland.

•

Innkommet forslag fra Nora Ibsen: er det hensiktsmessig å ha hjertestarter i
Brekkestø?
Pål Friis har informasjon om dette. Det nye styre vurderer om det skal monteres en
hjertestarter i Brekkestø. Årsmøtet gir godkjenning til å anskaffe dette hvis det blir
bestemt.

•

Forslag fra salen: er det mulig å få til en formell/uformell avtale om å disponere noen
båtpasser på ytterkanten av Tollvesenets brygge? Avtalen kan gjensidig sies opp med
et års forvarsel. Styret jobber videre med dette.

8. Budsjett for kommende budsjettår:
•

Grunnet refusjon fra kommunen for sanitæranlegget, er det et budsjett som går i
underskudd.

9. Innkomne forslag (må være styret i hende senest 4 uker før årsmøte) – påminnelse.
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10. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
•

Valgkommiteen v/Anne Sofie Breistein legger frem sitt forslag.

•

Nytt styre består nå av:
Tore Gullaksen- 1 år
Aud Landstad- 1 år
Bjørn Holter- 2 år
Stian Tønnessen- 2 år
Margareth Seterøy-1 år
Pål Friis- 1 år

Vara:
Tommy Haabestad- 2 år
Anne Ma Moe Christensen- 1 år

11. Valg av revisor •

Nora Ibsen har samtykket i å være revisor.

12. Valg av valgkomite
•

Tiril, Erica og Kai er utgående styremedlemmer, og har samtykket i å stille i neste års
valgkomite.

Referat: Tiril Gulbrandsen Holter, Brekkestø 30/07.2016

