Referat fra konstituering av styre Brekkestø vel 2019.
Dato:21.08.2019
Sted: Sjøbua til Margareth
Tilstede: Margaret, Aud, Inger lise, Rita, Tore, Tommy og Bjørn
Det nye styret består av:
Tommy Håbestad (Leder)
Rita Torvik (Kasserer)
Pål Friis (Sekretær)
Margaret Seterøy
Aud Landstad
Bjørn Holter
Ulrik Ibsen Thorsrud (Vara)
Inger Lise Syversen (Vara)

Sak 1.Godkjenning av årsmøte referat 08.07.2019
Ingen innvendinger av referat. Godkjent.
Sak 2.Valg av leder, kasserer, sekretær.
Tommy (Leder), Rita (Kasserer), Pål (Sekretær).
Sak 3.Endring av vedtekter fra årsmøte
Vedtekts endringene som ble vedtatt på årsmøte endres.
(Tommy endrer i dokumenter og på hjemmeside)
Sak 4.Nettside ansvarlig og sekretær for nettside.
Tommy (Nettsideansvarlig)
Rita (Sekretær for nettside)
Sak 5.Økonomi
1.
2.
3.
4.

Hva er brukt av penger. (Rita informerte.)
Forslag om å vedta budsjett på årsmøte forskuddsvis fra 1.1-31.12 kalenderår (Rita)
Gjennomgang av medlemmer som ikke har betalt årskontingent.(Rita)
Justøy gredelag innvilges etter avstemming på årsmøte kr.15000 til videre forbedring av
leke/idrettsplassen ved grendehuset. (Rita lager utkast til tekst merket gave fra Brekkestø
vel.)
5. Søknad fra Peter Værnes om videreføring av minkjakt.
Han søker om Kr. 5000,- for høst 2019 og Kr. 5000,- for vår 2020
Dette ble vedtatt.

6. Etterlyse regning fra butikken (Rita tar kontakt med Per.)
7. Kontakt i kommunen for toalettet i Brekkestø (dekke utgifter for vask og utstyr. Rita tar
kontakt.)
8. Vedlikehold av toalett maling ol. (Hvem i kommunen er ansvarlig for vedlikehold og stenging
av toalett. Tommy tar kontakt.) Styret tar en befaring av toalett/rom i høst.

Sak 6.Kontaktinfo Brekkestø vel.
1. Bytte navn til leder på hjemmeside.
2. Bytte navn på leder i Brønnøysundregisteret (Når Tore har sluttført» Langbrygge» saken.)

Sak 7. Innkommende Saker/brev/søknader.
1. Mottatt brev fra kommunen ang. utbygging på Såmunds kjerr.
(Styret konkluderer med at vi ikke går inn i private byggesaker)
2. Søknad fra Peter Værnes om videreføring av minkjakt 2019/2020.

Sak 8.Arbeidsguppe for Uthavn senter.
Aud Hadde fått i oppdrag fra arbeidsgruppen om å finne en kandidat som kunne være med i
Arbeidsgruppen for uthavn senteret, siden Olav Trygve har gått ut av styret i Brekkestø vel.
Inger Lise ble spurt og svarte ja.

Sak 9. Virksomhetsplan.

1.
2.
3.
4.

Minkfangst og feller (Pål tar dette videre.)
Skilting til utkikken. (Bjørn og Tiril ser etter egnet sted.)
Bestilling av skilt «Gammel type» til utkikken. (Aud sjekker.)
Utbedring av veien til utkikken. (utsatt til etter vinteren.)

Tusen takk til Margaret for ordning med sted og mat i sjøbua

Nytt styremøte 29.10.2019 Kl.19.00 hos Tommy

Ref.Bjørn

