
Styremøte i Brekkestø Vel  11.mai 2021 i kafeen hos Inger Lise 

Til stede: Tommy, Rita, Margaret, Inger Lise, Bjørn og Pål (referent) 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Lekeplassen. Vi har bestemt at vi ikke foretar noen oppgradering, men begrenser oss til å sette i 
stand det som er der nå. Tommy og Bjørn tar seg av det.  

Veien til Utkikken er nå utbedret av Bjarne Østerøy. 

Inger Lise har søkt Kulturavdelingen i fylket om 35 000 til å få satt inn antikvariske vinduer i  
Utkikken, men har ikke hørt noe. Da setter vi inn vanlige vinduer til langt lavere kostnad. De skal 
ikke kunne åpnes. 

Tollbodlåven. Inger Lise orienterte: Det foregår arbeid med henblikk på gjenreising av låven, men 
hva bygget skal brukes til og hvem som skal ha ansvaret videre er fortsatt uavklart.  

2. Årsmøtet.  

Møtet er satt til tirsdag 6.juli. Det ble utrykt et ønske om igjen å ha årsmøtet på Brekkekjær i fjor. 
Det er greit for Inger Lise. Vellet bekoster kaffe, brus og vafler eller liknende. 

 Innkallingen må ut til medlemmene senest 25.05 

 Det må da annonseres at frist for å sende inn saker som skal behandles på årsmøtet er 8.06 

Margaret, Pål, Tommy og vararepresentantene Inger Lise og Ulrik er på valg. Margaret ønsker ikke 
gjenvalg og Pål ønsker også helst avløsning. Valgkomiteen er Tirill, Stian og Jan. Komiteen må 
varsles om styremedlemmer som skal erstattes. Tommy/ Bjørn gir beskjed. 

Styret offentliggjør sakslisten på hjemmesiden og ved oppslag i Brekkestø senest 29.06. Regnskap 
og innkomne forslag skal foreligge sammen med sakslisten. 

Rita sørger for innkalling innen 25.05. 

Vi tar neste styremøte 15.06 kl 19 hos Rita. Da gjennomgår vi årsberetning, virksomhetsplan og 
budsjett og eventuelle innkomne forslag, og om styret har forslag til årsmøtet. Fordi regnskapet, 
budsjett og virksomhetsplan følger kalenderåret og ikke går fra årsmøte til årsmøte er budsjettet 
for 2021 allerede vedtatt av fjorårets årsmøte. Årets årsmøte skal altså behandle virksomhetsplan 
og budsjettet for 2022. Eventuelle endringer i årets budsjett må fremmes som sak til årsmøte. Det 
kan for eksempel dreie seg om en eventuell søknad fra Lillesand snorkleklubb om å fortsette 
opptak av spøkelsesredskaper fra sjøen. 

3. Evaluering av dugnaden. Dugnaden ble avlyst på grunn av dårlig vær, men gatene ble spylt 
og de andre oppgavene fordelt og er utført. 

4. Vellets båtplasser 
Det er ny utlysning av velforeningens båtplasser fra 2022. Frist for søknad er 1. oktober. 
Dette må meddeles medlemmene i god tid. Et eventuelt forslag om endring av kriteriene for 
tildeling må fremmes som forslag til årsmøtet og stå i sakslisten som skal ut senest 29.06. 


