
Styremøte i Brekkestø vel 

Dato: 17.04.2012 kl 18.15- 20.30 

Sted: Tiril 

Tilstede: Olaf, Svein, Ingrid, Trond, Rita, Tiril 

 

1. Gjennomgang av referatet fra forrige styremøte 

 Risholmen: det har ikke kommet opp noe skilt ang. søppeltømming forbudt 

enda 

 Parkering:  

- Olaf T har vært på møte med ordfører+ grunneiere ang parkering på sletta. Det er 

stor interesse for dette fra kommunens side. Usikkert om det blir en pris for 

ferdig opparbeidet område, eller kun for råtomten.   

o Det er meget viktig for vellet å få bort bildene fra fylkesveien. 

o Dette er en gammel sak for vellet, og nå er det en sjanse til å få gjort noe 

med det.  

- Planen er at Roy (grunneier) skal kontakte diverse entreprenører, og undersøke 

hva prosjektet vil komme på ferdig utarbeidet, og så presentere dette for 

kommunen.  

- Siste: Det var et møte ved Kiletegnen den 23.4.2012. De som møtte var to repr. 

fra vegvesenet, ordf. og saksbehandler fra kommunen, entreprenør, Roy Bremar 

og velleder.  Resultatet ble at grunneierne sammen med entreprenør utarbeider 

et ferdig prosjekt som deretter legges frem for kommunen.  Det vil på dette 

grunnlaget bli forhandlinger om bl.a. pris som kommunen må ta stilling til.  Alle 

partene virket positive. Prosessen er i gang og partene virket innstilt på å få dette 

til.  Vi er forsiktig optimistiske. 

  

       Høyspentledningen 

 Vellet skal ha en befaring ute i skjærgården ifb. skilting, og Ingrid tar initiativ 

til denne befaringen 

 AE-nett skal installere sikringene/overspenningsvern 

 

Hus som er totalrenovert i Brekkestø. 

 Er det aktuelt å foreslå begge de to husene/familiene (Andersen/Mykland) 

Ingrid ”lodder stemningen” litt.  

 



2. Tildeling av båtplass til Taarup/Myklebust. 

  

 Det ble trukket på en båtplass som allerede er tildelt, men som styret har fått 

beskjed om at ikke kommer til å bli benyttet med det første.(Hanne Littauer sin) 

Det ble da foretatt en loddtrekning mellom de to neste på ventelisten. Arne 

Taarup var den som ble trukket til å kunne benytte seg av denne plassen inntil 

videre.  

 

 I ettertid er det kommet et tilbud fra Arne Taarup om å kunne dele plassen med 

fam. Myklebost i sommer. Hanne Littauer, Arne Taarup og Tone Myklebost er 

bedt om å avtale seg i mellom, og deretter informere vellet om resultatet. 

 

     3. Blindleialøpet 

 Det har kommet en henvendelse fra arrangørene av Blindleialøpet om styret i     

Brekkestø vel kan være behjelpelige med å organisere parkering denne dagen. 

Det er også ønske om at styret kan sørge for noe underholdning.  

 Vi var enige om at parkering ikke er vår oppgave. Vi kan være behjelpelige med å 

foreslå noen navn til personer de kan kontakte. Angående underholdning, så 

snakker Svein med ”gutta” om det kan være aktuelt å synge noen viser på brygga.   

     4. Kulturmidler til aktivitetsplassen  

 350.000 har vært betalt for aktivitetsplassen (med forbehold) Det blir aktuelt å 

søke Aust Agder fylke om kompensasjon for utleggene. (Kulturmidler) 

 Vi må be Anne Fi gå gjennom bilagene for å finne den eksakte sum, deretter 

finner vi en som kan være ansvarlig for å søke.  

    5. Dugnad 

- Vi får Container på ”torvet” 7 mai. Den blir stående til 11 mai.  

- Dugnad torsdag 10 mai kl 17. 

-  Tiril ansvarlig for:  

 * sjekke med kommunen om det er planlagt feiing av gatene 

 * ordne container med Libir 

 * lage invitasjoner til Dugnad og levere dem ut i postkassene 

    -  ”Brannøvelse” i kombinasjon med dugnaden 



 

 

6. Brygga:  

 Rita sjekker hvordan badetrapp som kan passe til å være på langbrygga. Det er viktig 

at vi finner noen som kan montere den slik at den er på plass til sommeren.  

 Angånde toalettet: Svein litt ekstra ansvar 

 

7. Nødingen 

 Festkomiteen må finne en dato for når det blir åpning av nye Nødingen. Det ble 

foreslått lørdag 14 juli. (med noen kommentarer om at det kanskje var lurt å ha 

festen en annen dag enn en lørdag).   

 ønske om en flytebrygge til dette arrangementet (Olaf sjekker dette) 

 invitere dem som har gitt gaver (kontakt med Anne Fi om hvem som har donert) 

 

8. Prosjekt nye båtplasser 

 Olaf venter på svar fra kommunen om de midlertidige plassene på flytebrygga 

 Hvis vi får et ja, så må det handles inn utstyr, og settes i gang. Da blir det tildelt 

plasser til dem som står på venteliste.  

Siste nytt pr. 26.4: Negativt svar fra kommunen.  De skriver:  Viser til deres henvendelse 

(vedlegg) om å disponere deler av den midlertidige flytebrygga i Brekkestø for fastboende. 

Vil i den forbindelse opplyse om at denne flytebrygga ble gitt midlertidig tillatelse for sesongen 2011 
og 2012 under forutsetning om at hele brygga skulle disponeres av allmennheten. 
Ut fra gitte tillatelse har ikke kommunen mulighet til å gi vellet disposisjonsrett på halve brygga med 
bakgrunn i de forutsetninger som lå til grunn i byggetillatelsen. 
Kommunen har stor forståelse for at økt utbygging skaper stort trykk i forhold til båtplasser i 
Brekkestø, men mener man her må se på andre alternativer. 

 

Tanker rundt Tollboden og muligheter der. Der er det egentlig snakk om to ulike ting:  

 Gjenreising av låven  

 Båtplasser. Olaf jobber videre med dette, og ønsker å presentere dette for årsmøtet 

 

 9. Gamle Brekkestø. 



 I tiden fremover når båtplasser skal fordeles, er det viktig å ha klarhet i grensene for 

hvor Brekkestø eller gamle Brekkestø går. Til dette styremøtet har det kommet frem 

to ulike forslag fra Trond og Olaf. 

 Veien til Brekkekjær, veien til Skipsheia? 

 Hus bygget etter (eks 2011)? 

 Diskusjon rundt ulike forslag. 

Konklusjonen ble at dette er en sak som må presenteres for årsmøtet før man tar noen 

stilling til grenser.  

 Utfordring blir å ivareta de etablertes interesser samt å ønske de nye 

velkommen. 

Neste styremøte 29 mai kl 18.00 hos Trond   (ny dato fra det vi bestemte på dette møtet)                                                                   

Ref: Tiril 

 

 

 


