
Brekkestø Vel 

Referat årsmøte 06.07.2021 

Sted: Brekkekjær kulturkafé 

Tilstede: 32 personer 

Agenda: 

1. a) Valg av møteleder: Tommy Håbestad 

        Valg av referent: Aud Landstad 

        b) Innkalling og saksliste ble godkjent. 

        Innspill fra salen om at neste års møte bør avholdes klokken 18.  

2. Årsmeldingen ble gjennomgått med følgende merknader fra salen: 
 
•Årets dugnad ble avlyst pga regn.                                                                                        
Oppgavene ble fordelt i styret og til medlemmene via Facebook. Forslag fra salen om å 
sende ut mail til hver enkelt av medlemmene hvis dette gjentar seg senere år. 
 
•Oppgradering av lekeplassen.                                                                                              
Lekeplassen er definert som en aktivitetsplass. Det er avgjort at aktivitetsplassen ikke blir 
oppgradert, men det skal utføres reparasjonsarbeide på de apparatene som står på 
plassen. Spørsmål fra salen om når arbeidet vil bli utført. Styret har ikke tidsbestemt 
dette. 
 
•Renhold av toalett og brygge.                                                                                              
Kommentar fra salen om at låsen på døren til toalettet er vanskelig å låse, og det 
mangler «toalettskilt» på døren. Styret må anmode kommunen om vedlikehold. Styret 
har allerede kontaktet kommunen og har oppgradering av toalettet på sin 
virksomhetsplan for 2021/2022.                                                                                                 
 
•Tollboden.                                                                                                                                         
a.  Spørsmål fra salen om skissene av gjenoppføring av låven, som ble fremlagt på 
informasjonsmøtet 20 juni. Skissene fraviker plassering og størrelse på vinduer ihht 
bilder av den revne låven. Inger Lise Syversen forklarte at oppdraget med skissene var 
gitt av fylket, og er ment som et diskusjonsgrunnlag. Reaksjoner på skissene viser at en 
gjenoppføring slik låven fremsto da den ble revet, er det folk flest ser for seg. 

b.  Spørsmål fra salen om hvordan adkomst samt vann og kloakk skal løses. Det er 
allerede lagt vann og kloakk frem til Tollboden og stier mellom bebyggelsen i Brekkestø 
er for allmenheten. I tillegg er det mulig å gå til Tollboden via aktivitetsplassen. 

c.  Et medlem av BM mener at det er stor støtte blant beboere i Brekkestø for en 
gjenoppføring av låve og sjøbu. En gjenoppføring vil vise at Tollboden opprinnelig var et 
gårdsbruk 



d. Det var innsigelser fra beboer i Brekkestø på planene med gjenoppføring av låven og 
bruk av denne, bl.a. infrastruktur i hele Brekkestø, tilkomst til Tollboden, byggeperiode, 
privat eiendom, allerede nå er det kaos i juli, mm. 

e.  Kommentar fra salen om at arbeidet er en lang prosess med honnør til 
Arbeidsgruppen. 

f. 22. juni var det en artikkel i LillesandsPosten fra infomøte om planene for 
gjenoppbygging av låve og sjøbu og hvor skisser ble presentert. På bakgrunn av dette 
kom det to konkrete spørsmål fra beboer i Brekkestø: 

1. Støtter styret planene om en annen utforming på låven, enn den opprinnelige? 

 2. Støtter styret forslaget fra arbeidsgruppen om bruken av låve til bl.a. leilighet for 
kunstnere og kystled? 

Styret ble oppfordret om primært å hensynta beboerne i Brekkestø sine interesser. 

Svar fra styret: Styret har ikke hatt noe styremøte hvor dette har blitt diskutert, men  
vil ta dette opp på styremøte. 
 

g.  Innlegg fra salen fra beboer som mener at fylket er opptatt av at låve og sjøbu skal 
gjenoppføres som kopier av de opprinnelige bygningene. 

 
3. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten merknader. 

 
4. Fastsettelse av kontingent. Kontingenten er kr 300,- pr år pr hus/hytte og endres ikke. 
 
5. Virksomhetsplan 2021/2022.                                                                                                              

•Innspill fra salen om at rapporten fra Snorkleklubben legges ut på nettsiden. Dette blir 
gjort.                                                                                                                                                

 
•Opplysning fra salen om at vi fortsatt har igjen maling som ble kjøpt inn til forrige runde 
med maling av sjømerker.                                                                                                                  
 
•Innspill fra salen om øvelse i å bruke brannslangene. Det bør avholdes brannøvelse 
årlig. Kommentar fra styret på innspillet: Dette er på agendaen når dugnaden 
gjennomføres hvert år.                                                                                                                                                         
 
•Spørsmål fra salen om jakt på mink.  
Svar fra styret: Vellet har brukt en del penger på minkjakt de siste årene uten at det har 
gitt gode resultater. Det er nå opp til hver enkelt å sette opp feller eller på annen måte 
bli kvitt minken på sin eiendom. 

 
6. Budsjett for kommende år (2022) ble godkjent med følgende merknader: 

 
•Innspill om å søke Kystverket om støtte til relevante prosjekter.      
                            



Spørsmål fra styret til årsmøtet: 
Budsjettet for 2021 ble vedtatt på årsmøtet i 2020. I 2021 fikk vi inn søknad om å støtte 
Lillesand Snorkleklubb sitt arbeid med å gjennomføre ryddeaksjon etter 
teiner/spøkelsesutstyr i området utenfor Brekkestø. Dette er ikke tatt med i budsjettet 
for 2021, men styret ba om årsmøtets godkjennelse til å støtte dem med 20 000 kroner i 
2021. Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot dette. 
 
•Spørsmål fra salen om Snorkleklubben renser havbunnen utenfor indre havn. 
Rapporten fra Snorkleklubben angir funnsted for det de fjerner. 
 

7. Innkomne forslag.                                                                                                                              
•Styret spør årsmøtet om forslag til hvordan man kan påse at det ikke foregår utilbørlig 
larm på søn- og helligdager (ref. naboloven). Det blir foreslått å sende ut mailer til 
medlemmene i vellet, evt lapper i postkassene med en oppfriskning av reglene for 
helligdagsfred. 
 

8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.                                                                 
Margaret Seterøy og Pål Friis trer ut.                                                                                               
Grethe S. Andersen (fastboende) og Siw Kristensen (sommergjest) ble valgt.                       
Tommy Håbestad tar gjenvalg. 

 
9. Valg av revisor.                                                                                                                                       

Nora Ibsen ble gjenvalgt. 
 
10. Valg av valgkomité.                                                                                                                                 

Tiril Gulbrandsen Holter, Stian Tønnessen og Jan Hangeland ble gjenvalgt. 
  
 
 

  


