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Referat fra styremøte mandag. 5. september 2011 kl. 1800.  
Sted: Olaf Trygve 
Saker: (jfr. Årsmøte)  
Tilstede: Ingrid, Trond, Anne Sofie, Svein, Rita, Olaf, Tiril 
 
 

1. Nødingen. Oppfølgning av tidligere vedtak og gjennomføring av prosjektet  

Status: 

 Det som har skjedd er at Ole Olsen donerte 20 l. maling. Det holdt ikke. Det trengtes 60 
liter maling. Dette har tatt tid å skaffe, og materialene er nå malt med 2 strøk.  

Materialene kom for øvrig ikke før i juni, derfor har dette drøyd. 

 Rivingen starter nå til uken, og forhåpentligvis er Nødingen på plass i løpet av tre uker. 

 Korset skal bestå av Lintre. Endeveden beslås med sink. Taket blir forsinket stålplate.  

 Det kommer til å planlegges en innvielse av nye Nødingen sommeren 2012.  

 

2. Risholmen, jfr. vedtak fra årsmøte.  

 Den siden av Risholmen hvor søppeltømmingen er på, eies av Anders Thomassen. Det er 
derfor ikke vårt ansvar å fjerne søppel her. Er Thomassen sin del også overdratt til 
skjærgårdspark? Trond tar kontakt med skjærgårdstjenesten via kommunen i forhold til å 
få ryddet opp dette området. 

Olaf Trygve informerer Anders T. om hva vellet tenker å gjøre. 

 Det viktigste er å få stoppet søppelkastingen der. Vi må informere medlemmene om 
dette på årsmøtet. 

 

3. Oppfølgning av saker ovenfor Lillesand Kommune, jfr. brev av 16. august 2010.  

 Olaf var på et evalueringsmøte med Kommune/næringsliv. Kommunen har dårlig 
samvittighet og er svært klar over brevet som har blitt sendt. Arne Thomassen sier han 
vil fremme det som går på allmenningen og sanitær- forholdene. Han vil det skal bli en 
politisk sak. (knytte toalettet til det offentlige anlegget). Olaf T ønsker en kontaktperson i 
kommunen. Foreløpig går kontakten direkte til Arne. Olaf T. sender et nytt brev som 
minner om dette, samt de andre sakene. Det bør også gjøres en vurdering av 
fortøyningsmulighetene også på dampskipsbrygga. Trappa der er helt rusten, bør byttes.  

   Samtidig etterlyses det fjerning av flytebrygga. Det er også ønskelig å formidle at 
flytebrygga har vært kjempe suksess i sommer.  

 

4. Retningslinjer for bruk av båtplassene jfr. vedtak fra årsmøte.  Og 5. Nye vedtekter og 
kontrakter for leie av båtplasser  

 

 Carl Hans Günter har fått låne plassen til Hanne frem til 2012.  

 Alle må søke på nytt 31.12.2011 
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 Det som er aktuelt, er å lage nye skriv for kontrakt, tildeling samt regler for bruk av 
båtplassene.  

 

 Viktige prinsipper:  

- de som har plasser fra før, bør fortsatt få ha plass.  

- Fastboende bør prioriteres 

- Viktig å lage regler som ikke kan misforstås (eks. begrepet husstand) 

 I denne sammenhengen bør det være en ny diskusjon om hvor grensene til Brekkestø går  

 Olaf Trygve utarbeider et nytt forslag til retningslinjer for tildeling og bruk av båtplasser.  

Forslag: Leietakere som har båter lengre enn 16 fot, må selv forsørge akterfortøying.  

Fortrinnsvis landstedsbåt. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra styret. 

Vi går gjennom Olaf Trygve sitt utkast på neste styremøte. 

 

 

  

6. Skilt på motorveien som angir Brekkestø.  

 Saken ligger fortsatt hos kommunen. Olaf Trygve minner om dette i nye brev til 
vegvesenet og kommunen.  

 

7. Fortsette med å vedlikeholde ferdighetene ved å gjennomføre brannøvelser.  

 Det kan være litt lite å øve på dette en gang i året.  

 Svein innkaller Brekkestøs mannfolk en gang på høsten og en gang på våren til øvelse på 
kopling av slangene 

 

8. Oppmaling av forhalingsmerker.  

 Svein og Trond undersøker dette nærmere. Styre gitt fullmakt til at denne jobben er 
delegert videre til Jarle. Han kan bruke Anders til å utføre jobben hvis han ønsker det 

 

9. Høyspentledning ved Naudesund i kabel.  

 Ingrid sendte et brev i fjor- august. Ikke fått noe svar..   

 AE nett har sagt at ikke det er aktuelt å legge kabelen i sjøen. Det blir for dyrt. 

 Ingrid har nå sendt et nytt brev. Det er ønskelig at det blir en markering av høyspenten 
ved bruk av skilt eller bobler. Det har blitt bedt om en ny vurdering i saken. Brevet ble 
sendt direkte til adm.dir i Agder Energi Nett. (sender også en kopi til Arne Thomassen) 

 

 

10. Brev og oppfølgning til Astrid Christiansens sønner vedr. båtplasser og 11. Brekkestø vels 
rolle vedr. fremtidige nye båtplasser. (Diskusjon)  

 

 Hvilken rolle skal vellet ha i forbindelse med å skaffe nye båtplasser?  

 Tollboden? Gitkilen?  

 Ønske at vellet er aktivt i å legge ting til rette for at det skal være attraktivt å bo her ute.  

 Det blir evn viktig å finne ut hvem som er berørt av dette eiendomsmessig. 
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12. Evt.  

 Badetrapp på langbrygga bør fornyes 

 Merking, oppfølging av ledninger/kabler i sjøen. Hvem sitt ansvar er det å merke det på 
kart. (ankring forbudt)  Olaf Trygve nevner dette også i brevet til kommunen.  
 

 Nytt møte torsdag 03 november kl 18.00 hos Ingrid 
 


