Styremøte i Brekkestø vel 15.06.21 hos Rita
Til stede: Tommy. Inger Lise, Margaret, Rita, Bjørn og Pål (referent)
Sak: Planlegging av årsmøtet 06.07.21 i Brekkekjær Haven
1. Offentliggjøre sakslisten 29.06
Tommy legger ut agenda, regnskapet og innkomne forslag på hjemmesiden innen 29.06.
Inger Lise sørger for å henge opp plakater i Brekkestø.
2. Roller på årsmøtet
Møteleder: Tommy
Referent: Pål (Pål kan ikke, Tommy må finne en annen)
Regnskap og budsjett: Rita
Servering: Inger Lise sørger for enkel bespisning
Prosjektor: Vi bruker prosjektor på årsmøtet – slipper å skrive ut saksdokumenter på papir
3. Årsmeldingen 2020-2021
Styret diskuterte hva som bør være med. Tommy lager utkast til årsmelding og sender til
styret for kommentarer.
4. Virksomhetsplan 2021-2022
Vi diskuterte hva som bør være med. Tommy lager et utkast og sender til styret for
kommentarer.
5. Budsjett 2022
Styret er enige om at over tid bør det være balanse mellom velforeningens inntekter og
utgifter. Den økonomiske buffer vellet disponerer kan være god å ha om det skulle dukke
opp en stor sak som er sentral for vellets formål.
6. Kontingenten
Styret innstiller på uendret kontingent.
7. Gjenoppbygging av tollbodlåven
Inger Lise gir en kort oppsummering på årsmøte.
8. Valg
Margaret Seterøy og Pål Friis går ut av styret og nye medlemmer må velges inn.
Valgkomiteen ventes å ha forslag til kandidater (en fastboende og en sommergjest).
9. Lillesand snorkleklubb
Klubben har de siste årene fått betalt for å ta opp spøkelsesredskaper i sjøen og inntektene
har gått til klubbens drift for barn og unge. Styret er positive til å støtte dette arbeidet i år
også, men det ble ikke lagt inn i budsjettet for 2021 og vil derfor bli tatt opp på årsmøte
06.07 hvis vi mottar søknad fra klubben før årsmøtet.
10. Innkomne forslag til årsmøtet
Nabostøy på søndager og andre helligdager:
Styret har fått en muntlig henvendelse fra en av våre medlemmer som spør om Brekkestø vel
kan bidra til at helgedagsfreden blir overholdt slik lovbestemmelsene tilsier. Styret kan
vanskelig se at velforeningen kan bidra til å håndheve helgedagsfreden. Saken legges fram
for årsmøtet til diskusjon.

Annet:
1. Båtplassleie på langbrygga
Følgende ble bestemt på årsmøtet i 2020: kr 3500,- per år med indeksregulering. Vellet har 7
båtplasser som leies ut.
2. Bankboks
Styret vet ikke hva som ligger i bankboksen i Lillesand Sparebank. Rita prøver å finne ut hva
det er.

