
Styremøte i Brekkestø Vel 26.10.2021 kl 19.00 hos Grethe 

Til stede.  Rita Torvik, Tommy Haabestad, Bjørn Holter, Grethe S Andersen og Aud Landstad 
(referent) 

1. Referatet fra konstituerende møte 24.08.21 ble gjennomgått.
•Lekeplassen er i ferd med å bli utbedret, noe arbeid gjenstår.
•Vindu i Utkikken er satt inn.
•Merking av båtplassene skal være på plass før sommeren.
•Tommy har purret kommunen på vedlikehold av toalettet på bryggen. Det er
planlagt befaring i uke 44.

2. Virksomhetsplanen.
Rita har purret på rapport fra Snorkleklubben som har fått utbetalt honorar.

3. Julegrantenning.
Margaret har avtalt med Jens Hegland at Vellet kan hente tre i Bjørkedalen. Treet
settes opp og gjøres klart lørdag 27.11.
Kunsthåndverkerne på Justøya har kunstvandring søndag 28.11. Treet tennes på
ettermiddagen 28.11. Det serveres julegløgg og pepperkaker. Barna får godteriposer.
Grethe pakker godteriposene. Tommy spør Knut om å spille trompet under
lystenningen.
Bjørn og Tommy har ansvar for arrangementet.

4. Eventuelt.
•En båt ligger til stadighet på dampskipsbrygga med reg.nr. KAK301. Det er ikke tillatt
med lengre tids fortøyning på dampskipsbrygga. Tommy sjekker småbåtregisteret og
tar kontakt med eier. Hvis dette ikke fører frem legges det lapp i båten.

•Rita har sjekket hva som ligger i bankboksen. Boksen inneholder diverse avtaler, og
avtalen med familien Christiansen er lagt i bankboksen.

•Mogens Nielsen og Anne Margrethe Mykland har fått utbetalt et engangsbeløp for
utbedring av langbrygga ihht avtalen med familien Christiansen.

•Tommy opplyste at Olav Trygve Tønnessen har sendt søknad til fylkeskommunen om
utbetaling av midler til Brekkestø Vel i forbindelse med prosjektet på Tollboden, at
søknaden var innvilget og at pengene  skulle overføres til Brekkestø Vel. Aud
meddelte at utbetalingen, kr 205 800 (restbeløpet av 250 000 kroner som ble bevilget
av fylkestinget i Aust-Agder i 2018 til forprosjekt/mulighetsstudie Tollboden) blir
sendt til Brekkestø Vel og skal disponeres til Tollboden forprosjekt, rydding av
grunnmuren og stien opp til Skipsheia. Ovennevnte var ukjent for styremedlemmene
Bjørn, Grethe og Rita.

•Rita (kasserer i vellet) viste til referat fra styremøte 16.03.21 der styret konkluderte
at det ville være feil av Brekkestø Vel å organisere en dugnad ved rydding av
grunnmuren. Vellets bidrag til Arbeidsgruppen skulle være de to deltakerne fra styret
(Aud og Inger Lise). Hun meddelte sitt syn om at Brekkestø Vel og forprosjektet/
mulighetsstudiet som fylkeskommunen har bevilget penger til ikke er 
sammenhørende. I tillegg viste hun til det ekstraarbeid som vil påløpe i forbindelse 
med å være kasserer/regnskapsfører for midlene som er bevilget. Hennes syn er 
derfor at regnskapsansvar for disse pengene faller utenom de plikter hun har påtatt 
seg som kasserer i Brekkestø Vel. Styret diskuterte hvordan dette best kunne løses. 
Aud skal diskutere saken med medlemmene i Arbeidsgruppen. 

•Rita (kasserer i Vellet) tok opp ekstraarbeidet som kasserer får som et resultat av
bevilgninger i regi av Arbeidsgruppen. Rita mener ekstraarbeidet ikke faller inn under



ølgende medlemmer ble tildelt plass

e 5 første plassene ble tildelt etter pkt. 1 a og b, mens de to siste plassene ble tildelt etter 
pkt. 1 , ved loddtrekning.

Jea e nine Bertrand
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Tor A el Gjellestad
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ølgende søkere fikk ikke tildelt plass i denne runden

1. Tiril Gulbrandsen Holter
2. an Hangeland/Torild intland
3. Olaf Trygve Tønnesen
4. Hanne Littauer
5. anne- ai
6. Inger Lise Syversen

. Bjørn G. Hauge

Tildeling av plasser ble foretatt etter gjeldende vedtekter for utleie av båtplasser.

5. Tildeling av båtplasser. et var tilsammen 15 søkere til plassene.

(Aud og Inger Lise). Hun meddelte sitt syn om at Brekkestø Vel og forprosjektet/
mulighetsstudiet som fylkestinget i Aust-Agder har bevilget penger til ikke er 
sammenhørende. I tillegg viste hun til det ekstraarbeid som vil påløpe i forbindelse 
med å være kasserer/regnskapsfører for midlene som er bevilget. Hennes syn er 
derfor at regnskapsansvar for disse pengene faller utenom de plikter hun har påtatt 
seg som kasserer i Brekkestø Vel. Styret diskuterte hvordan dette best kunne løses. 
Aud skal diskutere saken med medlemmene i Arbeidsgruppen. 


