
Protokoll fra styremøte 1. november 2022 

i Brekkestø Vel 

   hos Tommy Håbestad 

Til stede: Tommy, Grethe, Inger Lise, Cecilie, Astri og Siw på teams 

Forfall: Bjørn og Ullrik 

Saksliste: 

1. Referat fra forrige møte 23. august. 
Det ble bestemt at referatene fra styremøtene vil i framtida bli kalt protokoller. 
Referatet fra 23. august ble gjennomgått og godkjent. 

2. Virksomhetsplanen for 2023 ble gjennomgått med følgende kommentarer;  
- Vellet går inn for å ansette 2 renholdere ved toalettet på Dampskipsbrygga. 

Lillesand kommune refunderer kostnader. Toalettet er ment å være åpnet fra 
Pinsen til 15. august. Vellet vil sette opp et skilt på døra til toalettet. 

- Container er viktig å bestille i god tid før vårdugnaden i mai. 
- Vellet går inn for å kjøpe en ny og lengre vannslange, som rekker helt ned til 

benkene (og gjerne lengre) på Dampskipsbrygga. Dette for å bidra til ytterlig 
renhold av Brekkestø etter søl fra is kiosken. 

- Vellet vil gjøre en henvendelse til Lillesand snorkelklubb om at de kan søke om 
midler (ca. Kr. 20 000), for å få opp mer av spøkelsesutstyr i sjøen. 

- Det som gjenstår av oppussing av Utkikken er å fore vinduene og sette opp lister 
på innsida. Bjørn og Stian (mannen til Siw(?) tar oppgaven og ferdigstiller den til 
våren. Vellet tar imot flere bidrag som fremmer et godt sosialt miljø. (Se for øvrig 
Virksomhetsplanen for 2023). 

3. Julegrantenning 
Juletregrana blir tent 4. desember klokka 18.00 

4. Diverse info; 
- Tollboden; Møte med bla. Tolldirektoratet onsdag 26. 10 ble avlyst pga. sykdom. 
- Dugnaden; Rydding av kulturminnet, den gamle muren der låven stod før, ble 

gjennomført i oktober. Muren må ivaretas. Inger Lise kunne opplyse om at fylket 
vil være behjelpelige, samt at arbeidsgruppa fortsatt har midler igjen for å sikre 
muren. 

- Båtplass; muligheter til å låne en båtplass før og etter sommeren. 
5. Dato for nye møter; mandag 6. mars (planlegge dugnad), mandag 8. mai,  

mandag 19. juni (planlegge årsmøte) og årsmøte for 2023 blir tirsdag 4. juli  
klokka 18. 

6. Eventuelt; Nettsiden har vært i uorden og Tommy har prøvd å oppdatere den 
manuelt uten resultat. Syse som er leverandør vil bli kontaktet av Tommy for at dette 
ordnes snarest.  Det er Brekkestø Vel som har ansvar for nettsiden. 
 

3. november 2022. Astri Bjercke (referent 



 
 

 

 

 

  

 

 

 


