
 
 

Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2016 – 2017 
 

Korttidsparkering og skilting 
Styret vil følge opp vedtatt skiltplan slik at dette kommer på plass så raskt som mulig 

Informasjonssenter for Sørlandske uthavner i Brekkestø  
Styret følger opp det arbeidet som arbeidsgruppen gjør og kommer med nødvendige innspill til dette. 

Langbrygga 
Styret må vurdere om det er på tide med et større vedlikeholdsprosjekt av langbrygga slik at den er 
trygg for alminnelig ferdsel. Styret ber om årsmøtets tillatelse til å gjøre det som er nødvendig og 
dekke disse kostnadene. 

Utlyse utleie av båtplasser  
Per utgangen av 2016 går leietiden ut for de som har båtplasser i dag. Styret må utlyse og tildele i 
henhold til nye retningslinjer. 

Brannforebyggende arbeid 
I samarbeid med brannvesenet og kommunen bidra til at brannberedskapen øker i Brekkestø, 
eventuelt gjennom et samarbeid med de enkelte huseiere om varsling. Det bør også avholdes minst 
en brannøvelse. 

Utkikken og områdene rundt 
Styret bør sørge for maling inne og ute av utkikken, samt holde vegetasjon nede slik at det ikke er 
nødvendig med større dugnader på noen år. Styret vurderer en videre oppgradering av 
aktivitetsplassen. 

Hjertestarter 
Styret vurderer om det er hensiktsmessig å anskaffe en hjertestarter og plasserer den på et egnet 
sted i Brekkestø. Det bør da også vurderes et enkelt kurs for de som potensielt skal bruke denne. 

Vask av toaletter og rydding i Brekkestø 
Styret engasjerer en ungdom og følger opp overfor Lillesand kommune slik at de dekker hoveddelen 
av kostnaden til dette. Det bør utarbeides en avtale med de som vasker. 

Sosiale aktiviteter 
Styret vil ta initiativ til at de sosiale aktivitetene, Julegrantenning og gatefest fortsetter. 
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