Årsmøte i Brekkestø vel 8.juli 2019
Justøy grendehus. 15 medlemmer til stede og 6 styremedlemmer,
-til sammen 21 stemmeberettigede.
1. Innkalling og dagsorden ble godkjent og Årsmøtet lovlig satt
2. Tore Gullaksen ble valgt til møteleder og Pål Friis til referent.
3. Styrets årsmelding.
Innspill til saken om uthavnsenter.
Olav Trygve Tønnesen gav utfyllende opplysninger til saken med uthavnsenteret og svarte på
spørsmål. Saken er nå i regi av en regional gruppe utgått fra de to Agderfylkene og Brekkestø
vel har ingen formell plass i dette arbeidet, men vil gi sine innspill. Gruppa ser på alle
uthavnene i Agder. Naboer til Tollboden er bekymret for at et slikt senter kan bli åpent om
kveldene og også bli et festlokale. Det ligger ikke noe slikt bruk i de skisser velforeningen har
vært med på å lage. Hovedformålet har vært å gjenreise låven og sjøbua som Tollvesenet rev
i 1963. Før et uthavnsenter eventuelt blir vedtatt i Brekkestø må det gjøres
konsekvensanalyser som også belyser bomiljøet i havna.
Årsmeldinga ble godkjent uten endringer.
4. Regnskap.
Rita la fram regnskapet. Revisor hadde bemerket at kontingentinntektene som var betalt
med Vipps var fratrukket gebyrer. De hadde gitt bedre oversikt om disse gebyrene hadde
blitt ført som utgifter. Regnskapet ble godkjent.
5. Styret innstilte på uendret årskontingent ,-kr 250 pr husstand. Vedtatt.
6. Styret innstilte på uendret leiepris for båtplassene på Langbrygga, -kr 3000. Vedtatt.
7. Innkomne forslag. Justøy grendelag hadde søkt om kr 15000 til videre forbedring av
leke/idrettsplassen ved grendehuset. Det var almen enighet om at det var et utmerket tiltak
som allerede var mye benyttet til stor glede for alle på Justøya. Spørsmålet var om
vedtektene gir anledning til en slik bevilgning. Foreningens virkeområde er «selve
havneområdet og de nærliggende områder, øyer og sund». Noen mente at selv om
vedtektene avgrenser vellets virksomhetsområde må man kunne gi en slik støtte som en
gave uten at det gir noen presedens senere. En mente at «nærliggende områder» også må
kunne forstås i en sosial ramme. Det var stort flertall for å støtte bygdelaget. 14 var for og 3
mot. Det ble flertall for å bevilge 15000. Et mindretall stemte for 10000.
8. Budsjett 2019. Styrets budsjettforslag ble påplusset en gave på 15000 til Justøy bygdelag, for
øvrig vedtatt.
9. Vedtektsendring. Styret la fram forslag om en liten justering. Årsmøtet skal kunngjøres 6 uker
før, men i denne kunngjøringen trenger ikke innkomne forslag være med. De kommer først i
innkallingen med saksliste som skal være ute 1 uke før Årsmøtet. Dette blir i da i
overenstemmelse med praksis. Endringen vedtatt.
10. Virksomhetsplan.
Innspill til minkfangst. Det kan være interesse blant flere til fellefangst. Styret følger dette
opp, arrangerer fellekurs og kjøper eventuelt inn feller til utlån. Medlemmer informeres med
egen epost.
Innspill til veien til Utkikken. Det mangler nå skilt.

Innspill til brannvern. Brekkestø har nå meget god brannberedskap. Ullerøy, Gaupholmen og
Naudesund er ikke med i denne brannberedskapen. Den gamle, mobile pumpa som
Brekkestø vel anskaffet trengs ikke lenger i Brekkestø. Den kan man hente og ta med båt i
tilfelle brann. Det er kanskje tvilsomt om man rekker det før brannbåt kommer? Hvis den
skulle plasseres for eksempel på Ullerøy må noen ta ansvaret for dette.
Virksomhetsplan vedtatt.
11. Valg. Styret. Tore Gullaksen ønsker avløsning. De øvrige som var på valg kunne ta gjenvalg.
Årsmøtet valgte følgende til styret i Brekkestø vel:
Tommy Håbestad for 2 år
Margaret Seterøy for 2 år
Pål Friis for 2 år
Anne Lise Syvertsen som varamedlem for ett år
Ulrik Ibsen Thorsrud som varamedlem for ett år.
Rita Torvik var ikke på valg.
Bjørn Holter var ikke på valg
Aud Landstad var ikke på valg
Revisor: Nora Ibsen
Valgkomite:
Jan Hangeland
Tiril G. Holter
Stian Sørensen
Årsmøtet takket Tore Gullaksen for sin store innsats som styreleder i mange år.

