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Referat fra årsmøte i Brekkestø Vel, 27/05/2015 hos Ingrid 

Tilstede: Olaf, Aud, Ingrid, Erica, Tiril 

 

Sak 1. Tollbodsaken 

 Styret har fått utkast nr. 1 fra arbeidsgruppen.  Olaf har fått tilbakemelding fra alle bortsett 

fra Erica som ansees for å være inhabil.  

 Alle i styret (-Erica) har gitt støtte til utkastet. 

 Det skal lage informasjonsskriv om saken til alle medlemmer. Skrivet vil bli ført i pennen av 

arbeidsgruppen. (Utsendt like etter pinse.)  

Sak 2. Parkeringssaken 

 Grunneierne er avhengige av penger slik at entreprenørene kan sette i gang.  

 Det er mulig kommunen kan gå inn med støtte på 80.000, Arne T. vil angivelig ta dette opp i 

administrasjonen. 

 Det er ønskelig fra vellet at det blir satt opp et skilt som viser parkeringsforbud på 

Brekkestøsletta hele veien opp til Brekkhaug. Det er også ønskelig med fysiske tiltak som 

hindrer parkering langs veiskulderen.  Tilhengere ønskes også bort. 

 Den siste informasjonen er at planering av parkeringsplassen vil bli påbegynt, 8. juni 2015. En 

av grunneierne opplyser at det er mulig hele plassen gjøres ferdig under ett? 

3. Flytebrygga 

 Det er nå blitt gitt ny dispensasjon for 5 år.  Eieren har inngått avtale med Per Wiik (driveren 

av butikken) om å betale kr. 6000,- i leie for brygga pr. år. 

 Det kan være aktuelt å foreslå en 3 deling på saksgebyret: Per Wiik (butikken), Grete og 

Johan Sigurd (eiere av butikken) og Brekkestø Vel 

- Enstemmighet i styret om at vellet kan tilby å betale 1/3 da en del av trafikken også 

dekker en del medlemmers behov samt besøkende til Brekkestø. 

4. Brannberedskap 

 Olaf Trygve har fått et skriv fra Bjørn, Fredrik, Kai om hvordan brannvesenet gjennomførte 

øvelsen/opplæringen på dugnaden. Info om dette er innarbeidet i årsmeldingen. 

 Det nye styret jobber videre med ivaretakelse av brannsikkerheten i Brekkestø. 

 Det går tregt med støtte til slangeskap på Badstua. Vellet har ikke hørt noen ting fra de 

aktuelle stedene det har vært søkt. (Kommunen og Aust-Agder fylkeskommune.)  

 Er det aktuelt at vellet bruker noen penger på dette?  

Kostnadsoverslag utarbeides. Dette skal være i tråd med ønsker og behov fra Brannvesenet.  

Bjørn/Fredrik/Kai sjekker dette videre.   

- Er dette årsmøtepliktig? 

Vi har grunneieres tillatelse, men forutsetningen er at postkassestativet fjernes og et penere ett 

settes opp i stedet for. 



2 
 

 

4. Nye benker på Skibsheia/havna 

 Else Rønnevig  kan gi råd om hva slags benker vi kan ha der. 

 Olaf vært i kontakt med Steven Carpenter som er kunstsmed. Han har noen ideer til hvordan 

benkene kan se ut spesielt den fastmonterte ved bronseskiltet 

 Aud sier å fjerne steinen er søknadspliktig  

 Grunneiere er positive, men bør spørres på nytt da forrige tillatelse var for ca. et år siden. 

 Aud har et innspill på at vi må be kommunen om en forhåndskonferanse.  

 Nytt styre griper fatt i dette etter sommeren. 

  

5. Aktivitetsplassen 

 Det er ønskelig med flere lekeapparater på aktivitetsplassen. Det ble stilt spørsmål om hvem 

sitt ansvar det er hvis det skulle skje en ulykke? Det er trolig slik at vellet har anssvar for den 

tekniske stand lekeapparatene har. 

 Hva vil det koste med to nye lekeapparater? Det kan være aktuelt med en sklie og en gynge. 

 Er dette søknadspliktig? Aud mente at ikke det er det så lenge det er på privat grunn 

(Tollvesenets eiendom). 

 Vi må ha samtykke fra årsmøte til å bruke penger på nye lekeapparater. 

 Tiril og Erica ser videre på dette 

 

6. Rydding av Skipsheia 

 Erica har vært kontakt med Kar Joachim Hærø. Han sier at det er hans datter Åse som har 

overtatt. Erica har ikke lykkes i å få tak i henne. 

 På hennes eiendom gjelder det bare to trær. 

 Erica tar videre kontakt med Joachim. 

 Erica har også sendt mail til Tollvesenet. Det gjelder en del små trær på deres eiendom. De 

har nå i etterkant av styremøtet kommet med tilbakemelding om at det er ok å rydde der og 

at de kan bidra med 3000 kr. 

 Det er aktuelt å spørre et firma om å gjøre dette.  

 Må vi ha et årsmøtevedtak på dette? 

 

7. Fiber til Brekkestø 

 Erica har på vegne av vellet sendt brev til kommunen om at det er interesse for fiber til 

Brekkestø. 

 Vi får mail når det er aktuelt med tilkopling. 
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8.  Årsmøteforberedelser 

- Olaf leder møtet 

- Anne - Ma er ordstyrer 

- Stian regnskap/ budsjett? 

- Budsjettendringer:  

 Rydding på Skipsheia 

 Lekeapparater? 

 Saksomkostninger ca. kr. 4000,- på flytebrygga? 

 Slangeskap på Badstua 

Hvilke punkter går under prosjekt/vedlikehold? 

- Årsmelding 

 Det vil bli innarbeidet i årsmeldingen at enkelte fastboende/sommergjester er i mot 

planene på Tollboden 

9.  Annet 

Det er ei rute på utkikken som er knust.  

Tiril sjekker dette videre, kontakter noen som kan reparere dette. 

 

Neste styremøte er onsdag, 30.6.2015 kl. 1900  

(kommer tilbake til sted) 

 

Referent: 

Tiril 

 

 

 


