
Styremøte i Brekkestø Vel 08.03.2022 kl 19.00 hos Bjørn 

Til stede.  Tommy Haabestad, Bjørn Holter, Grethe S Andersen, Rita Torvik, Inger Lise Syversen.  

Aud Landstad på Teams (referent) 

1. Innkallingen ble godkjent 
 

2. Referatet fra møte 26.10.21 ble gjennomgått. 
•Lekeplassen er ferdig utbedret 
•Vindu i Utkikken er satt inn, det gjenstår noe malerarbeider. 
•Merking av båtplassene er ikke utført. Det har vist seg å være vanskelig å skaffe til 
veie nummerskilt som kan skrues i brygga. Tommy forsøker å finne skilt. 
•Tommy har hatt møte med kommunen vedrørende vedlikeholdet og vasking av 
toalettene på dampslipsbrygga. Kommunen har bekreftet at vedlikeholdet skal være 
utført før sesongen starter. Det har rast stein fra fjellet og ned på brygga ved den 
første benken. Kommunen har befart stedet. 
•Julegrantenningen hadde godt oppmøte og ble et hyggelig arrangement. 
•Det ligger fortsatt til stadighet en båt fortøyd på dampskipsbrygga over lengre tid. 
Båten er dels til hinder for bensinpumpene, dels til hinder for trappen. Styret 
forsøker å få rede på hvem som er eier. (Etter styremøtet gjorde Tommy et nytt 
forsøk, men er ikke i stand til å finne ut hvem som er eier). 
•Restbeløpet fra fylket som er tildelt Velet til forprosjekt, rydding av grunnmuren og 
stien opp til Skipsheia er mottatt og satt inn på egen konto som disponeres av 
Tommy. 
•Tildeling av båtplasser ble tatt opp i eget møte 20.12.21. Ref fra møtet godkjent. 
 

3. Virksomhetsplan 2022 
•Vårdugnaden er i år bestemt til 3 mai klokken 18.00. 
Tommy bestiller container som er på plass noen dager i forveien. Inger Lise lager 
infoskriv som henges opp. Tommy legger info ut på facebook. Bjørn kjøper 
wienerstang til kaffen og alle i styret tar med en kanne kaffe.      
 
•Det er planlagt at gatefesten skal arrangeres som vanlig i år. Arrangementskomiteen 
kommer tilbake med dato. 
 
•Det er på tide å male opp forhalingsmerkene på fjellet rundt Brekkestø. Merkene 
ble sist malt opp i 2013. Tommy kontakter Olaf Trygve, han har antagelig oversikt 
over hvilke merker det gjelder og om det finnes noe maling igjen fra forrige gang. 
 

4. Regnskap 
Regnskapet for 2021 ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer fra styret. 



 

5. Eventuelt. 
6. •Rita spurte om arbeidet med Tollbodens bygninger har kommet videre. Inger Lise 

orienterte om fremdriften. Forprosjektet er nå helt ferdig med tegninger, beskrivelse 
og prisoverslag.  Arbeidsgruppens neste skritt er å presentere forprosjektet for 
Tollvesenet, og få et vedtak på dispensasjon fra fylkets kulturminnevernavdeling vedr 
bruk av grunnmuren. Arbeidsgruppen vil presentere forprosjektet for styret på neste 
styremøte.     

Neste styremøte er fastsatt til 10.05.22 klokken 19.00 i Brekkekjærhaven                                                                           

 

Aud Landstad 

referent 
 


