
Styremøte i Brekkestø Vel 20.12.2021 kl 20.00 hos Tommy 

Til stede.  Rita Torvik, Tommy Haabestad, Bjørn Holter, og Grethe S Andersen. Siw 
Christiansen og Aud Landstad (referent) deltok på Teams. 

Styremøtet ble avholdt etter en mottatt klage på tildeling av båtplasser fra Maren og 
Magnus Ingvaldsen. 
Tildeling av båtplasser skal i følge reglene som er vedtatt av styret i Vellet tildeles 
etter følgende kriterier: 

a) Fastboende husstander som har gateadresse Brekkestø 

b) Sommergjester som har gateadresse Brekkestø 

c) Andre 

Familien Ingvaldsen hevder i sin klage at de er fastboende i Brekkestø i form av registrert 
folkeregisteradresse i Brekkestø, selv om deres bolig er utleid.  

Styret hadde en lang diskusjon, men definisjonen av fastboende er uklar, og bør 
konkretiseres. 

Den siste som fikk tildelt båtplass på styremøte 26.10. var Inger Lise Syversen. Hun har sagt 
seg villig til å trekke seg slik at det blir en båtplass ledig. 

Styret innstiller på at Maren og Magnus Ingvaldsen får tildelt båtplass. Da familien ikke har 
sitt daglige opphold i Brekkestø anmoder styret om at plassen blir stilt til disposisjon til 
andre på listen når familien ikke er i Brekkestø. Styret ber om at familien Ingvaldsen gir 
beskjed til styret om hvilke tidsrom plassen er ledig slik at styret kan tildele plassen til andre i 
denne perioden.  

Styret vil fremme forslag om å konkretisere definisjonen av «Fastboende» på årsmøtet 2022. 

1. Tildeling av båtplasser. Det var til sammen 15 søkere til plassene.  

Tildeling av plasser ble fortatt etter gjeldene vedtekter for utleie av båtplasser. 

Følgende medlemmer ble tildelt plass: 

1. Tiril Gulbrandsen Holter 
2. Jan Hangeland/Torild Fintland 
3. Olaf Trygve Tønnesen 
4. Hanne Littauer 
5. Maren og Magnus Ingvaldsen 
6. Janne-Mai  
7. Bjørn G. Hauge 



De 5 første plassene ble tildelt etter pkt 1 a og b, mens de to siste plassene ble tildelt etter 
pkt 1 c, ved loddtrekkning. 

Følgende søkere fikk ikke tildelt plass i denne runden. 

Inger Lise Syversen 

Siri Kloster 

Rikke Karlsen 

Bjørn Sætre 

Reidar Jacobsen 

Erik Schumann 

Jeanine Bertrand 

Tor Axel Gjellestad 

 
 
 
 
Aud Landstad 
referent 
 


