Styremøte i Brekkestø Vel 16.03.2021. Møtet avholdes på Teams
Til stede. Inger Lise, Rita, Tommy, Bjørn og Aud (referent)

1. Innkallingen ble godkjent.
2. Referat fra forrige møte ble gjennomgått:
•Tommy har ennå ikke kommet i gang med arbeidet med lekeplassen. Tar tak i dette
så snart våren kommer.
•Saken med langbrygga og familien Christiansen har ikke hatt noe fremdrift.
•Inger Lise har sett på vinduene på utkikken sammen med representant fra
vindusleverandør. Vi har fått prisoverslag for montering av vinduer og belistning på kr
35 000,-. Inger Lise søker om hele beløpet fra kulturavdelingen i fylket. Bjørn ber om
et alternativt prisoverslag fra Hisøy trevare. Vi har også fått et tilbud fra Glassmannen
i Lillesand. Vi vurderer alle alternativer på neste styremøte.
•Postkassene har blitt satt opp og Vellet fikk et overskudd på kr 7 200,•Tommy fortsetter arbeidet med å lage nye nettsider. Månedsavgiften er redusert til
kr 88,-. Det er Syse som leverer nettsiden.
•Veien opp til Utkikken er enda ikke utbedret. Vi fortsetter å purre Bjarne Østerøy.
3. Dugnad: Tirsdag 4 mai klokken18. Bjørn kjøper kringle og styret tar med kaffe og
kopper. Tommy hører med Steinar Eberg (Skjærgårdstjenesten i Lillesand kommune)
om hvordan vedlikeholdet av toalettet på brygga skal fordeles/utføres. Bjørn er
ansvarlig for arbeidsfordeling. Tommy/Bjørn ordner sekker for hageavfall fra 1 mai
helgen. Inger Lise henger opp plakater om dugnad. Tommy sørger for informasjon på
nettet.

4. Tollbodlåven: Ådne Sollid (Agder Fylkeskommune) har hatt kontakt med
Tolldirektoratet. De er positive til gjennoppføring av låven, men gjentar at de ikke
ønsker å ha noe med økonomien rundt et evt byggeprosjekt. Tolldirektoratet og
fylket diskuterer sambruk. Det er bevilget kr 250 000,- til en mulighetsstudie.
Fylkeskommunen har bedt en entreprenør om å rydde grunnmuren med assistanse
av Vellet. Vellet kan søke fylkeskommunen om støtte til rydding. Arbeidsgruppen
skal ha et strategimøte i løpet av våren.
Det var diskusjon om Vellet skal delta i ryddingen av grunnmuren. Styret konkluderte
med at beboerne i Brekkestø er delt i synet på gjenoppføring. Vellet skal
representere alle beboere og det vil derfor være feil av Brekkestø Vel å organisere en
dugnad. Tommy oppfordrer Arbeidsgruppen til å avholde et møte for beboere for å
informere om utviklingen av arbeidet. Styret var av den mening at styrets to
medlemmer; Aud Landstad og Inger Lise Syversen som er medlemmer av
Tollbodlåvens arbeidsgruppe», pt er tilstrekkelig innsats fra Vellets side.

5. Hundebæsj har vært et problem i Brekkestø. Det må anmodes til hundeeiere om å
holde hundene i bånd og ta opp hundebæsj i poser.
6. Rita orienterte kort om regnskapet. Regnskapet for 2020 har gått i pluss, men det
skyldes at noen budsjetterte kostnader for 2020 er utsatt inntil videre, de bortfaller
ikke.

7. Nytt styremøte 11 mai klokken 19 hos Rita.

