Styremøte i Brekkestø vel 2.04.19 hos Bjørn
Til stede: Tore, Margaret, Bjørn, Tommy, Rita og Pål (referent)
Fra forrige styremøte:
1. Langbrygga. Avtalen med fam. Christiansen er enda ikke ferdig. Tore jobber med saken.
Begge parter har advokathjelp. Adkomsten går også over Svein Heggems grunn bak sjøbua,
slik at også han må inkluderes.
2. Rydding av gamle fiskeredskaper. Lillesand snorkleklubb ønsker å gjøre tilsvarende avtale
som i fjor: Minimum 40 redskaper mot kr 20 000. Styret er innstilt på ny avtale. Vi fremmer
forslag på Årsmøtet.
3. Vi fikk ikke midler til slik opprydding som vi hadde søkt om.
4. Peter Wærnes fortsetter minkjakt og vil kanskje trenge mer penger når forrige bevilgning er
oppbrukt. Styret er innstilt på å fortsette og eventuelt utvide minkbekjempelsen, kanskje
med å engasjere flere i fellefangst.
Nye saker:
5. Ny Web-side. Tommy har forsøkt å få kontakt med Håvard Uldal uten å lykkes. Tommy
fortsetter med denne saken.
6. Våraksjon. Libir vil i år sette ut 4 «Big bags» i stedet for kontainer. De kan da plassere ulike
steder. De må fortøyes. Bjørn henter dem. Libir henter dem 14-15. mai. Kun hageavfall.
7. Vårdugnad tirsdag 7. mai kl 18. Bjørn er dugnadsjef. Margaret kjøper kringle, kopper og
servietter og sørger for blomster. Alle tar med kaffe. Rydde i havna og opp mot
aktivitetsplassen, spyle gata, blomster. Tommy sjekker pris på treningsapparat for voksne til
aktivitetsplassen. Tommy annonserer dugnaden på Facebook og ved plakat.
8. Årsmøtet settes til onsdag 10.07 kl 19. dato skal bekjentgjøres 6 uker før. Frist for å melde
saker til årsmøtet er 4 uker før. Dette publiseres sammen med innkreving av kontingent av
Rita. Margaret bestiller samfunnshuset. Saksliste publiseres på Web-side og ved oppslag 1
uke før. Tore skriver Årsberetning. Vi må huske å fremme sak om endring i vedtektenes § 6
om årsmøtet.
9. Neste styremøte 18.06. kl 19 hos Rita. Da setter vi opp aktivitetsplan og budsjett.
10. Valgkomiteen er Stian, Tirill og Jan. De er varslet. Pål, Aud, Tore, Margaret og AnneMa er på
valg.
11. Renhold av toalettet. Margaret har gjort avtale med Tine. Tore skriver kontrakt. Åpning
16.mai. tore kontakter Ben Uldal i kommunene.
12. Henvendelse. Fylkeskommunene holder kurs i vedlikehold av gamle hus og ber om Vellets
bistand til å arrangere det. Tore spør Inger Lise Syversen.

