
Brekkestø Vel – Referat styremøte 27.09.2021 

Sted: Brekkekjær kulturkafé 

Tilstede: Bjørn Holter, Rita Torvik, Grethe S. Andersen, Aud Landstad, Inger Lise Syversen 

stedfortreder for Tommy Haabestad som meldte forfall, og Siw Christiansen deltok på Teams. 

Agenda: Ekstraordinært styremøte pga. spørsmål på årsmøtet fra beboer i Brekkestø angående 

Brekkestø Vel sitt syn på utforming og bruk av en eventuell gjenreising av låven på Tollvesenets 

eiendom. Samt oppdatering av arbeidsgruppens arbeid og avklaring av deres mandat og arbeid 

videre. 

1. Aud redegjorde kort for historikken bak det mangeårige arbeidet. Det var riving av 

Tollvesenets låve og sjøbu som var grunnlaget for interessen fra Vellets side. I tillegg hadde 

Vellet behov for flere båtplasser, og Vellet ønsket å bringe på det rene om det var mulig å 

legge flere båtplasser på Tollvesenets eiendom. Arbeidet med gjenoppføringen av låve og 

sjøbod kulminerte med dannelsen av Arbeidsgruppen i 2014. Arbeidet med gjenoppføringen 

hadde vært tidkrevende i lang tid og årsmøtet 2014 ga styret i Vellet mandat til å fortsette 

med arbeidet i ytterligere et år. Styret fant det hensiktsmessig å opprette en Arbeidsgruppe 

med 2 representanter fra styret i Vellet samt Olaf Trygve Tønnessen som hadde engasjert seg 

kontinuerlig med oppgaven siden bygningene ble revet. I 2015 var saken oppe til bred 

diskusjon på årsmøtet. Konklusjonen ble at 23 stemmeberettigede stemt for og 11 stemte 

imot følgende vedtak: «Årsmøtet har dermed gitt mandat til videre arbeid med denne saken 

med samme oppdrag og organisering.» Arbeidsgruppen er forankret i Brekkestø Vel og 

nåværende representanter for Vellet er Aud og Inger Lise. Arbeidsgruppen rapporterer hvert 

å til årsmøtet hvilke arbeider som har blitt gjort i Arbeidsgruppen i løpet av året. 

2. Aud og Inger Lise fikk spørsmål om hvorfor det er viktig å gjenoppføre låve og sjøbu. Det er 

viktig å gjenskape det kulturhistoriske bygningsmiljøet og presentere uthavnskulturen både 

fra et lokalt og et overordnet regionalt perspektiv.  

3. Flere beboere i Brekkestø er bekymret for adkomst, forsøpling, parkering med mer hvis 

prosjektet (at det blir informasjonssenter, forsamlingslokale, kunstnerbolig, kystled mm) blir 

en realitet. Det er bekymring rundt økt trafikk av både gående og kjørende. 

4. Inger Lise opplyste at Agderfylkenes arbeid med å fremme uthavnene og få disse inn i 

Unescos verdensarvliste er et eget prosjekt og må holdes adskilt fra Arbeidsgruppens arbeid 

med Tollbodens låve og sjøbu. 

5. Rita ønsker en konsekvensutredning som omfatter hvilke konsekvenser en gjenoppføring og 

bruken av bygningene vil få for Brekkestø. Inger Lise og Aud vil ta det opp i arbeidsgruppen 

og be om dette fra rette instans. 

6. På årsmøtet 2021 kom det et par konkrete spørsmål fra salen. 

Spørsmål 1: 

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

Inger Lise fikk en oppgave fra fylket om å få laget et alternativ til en kopi av den gamle låven 

og sjøbua som skulle danne et grunnlag for en videre diskusjon.  
Styret ønsker at en gjenoppbygging utvendig skal være en kopi av den gamle bebyggelsen. 

 

Spørsmål 2: 

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

og kystled? 

Det ble en diskusjon rundt temaet og av styremedlemmene stemte 4 for og 2 imot å støtte 

arbeidsgruppens – En skisse til innhold, organisering og bruk, revidert mai 2021. De 4 som 



stemte for mener også at et informasjonssenter i Brekkestø ikke vil føre til mer trafikk i 

Brekkestø. 

7. Rita ønsket at styret skulle utarbeide en arbeidsinstruks for Arbeidsgruppen med 

retningslinjer for i hvilke retning Arbeidsgruppen skal ta prosjektet. Det var diskusjon i styret 

om mandatet styret har i forhold til vedtaket fra årsmøtet. Flertallet i styret var enige i at 

styrets høyeste myndighet er årsmøtet. Styrets oppgave er å forestå Vellets forretninger og 

gjennomføre årsmøtets vedtak. Styret kan ihht til vedtektene fremme forslag om saker av 

interesse for Vellet, men styret har ikke myndighet til å utvide eller begrense årsmøtevedtak. 

Om styret ønsker en strammere arbeidsinstruks ovenfor Arbeidsgruppen må dette tas opp på 

årsmøtet. 

8. Styret ønsker kopier av Arbeidsgruppens arbeid fortløpende slik at styret til enhver tid er 

orientert om arbeidet. 

9. Styret mener Arbeidsgruppen må sørge for egne utgifter til kontor rekvisita etc. og evt søke 

styret i Vellet om tilskudd til dette. 

10. Det ble diskutert om Brekkestø Vel bør trekke seg fra å delta i arbeidet med gjenoppføring av 

låve og sjøbod pga. interesseskonflikt mellom medlemmer av Brekkestø Vel, dvs. at vellet 

stiller seg nøytralt. Grethe mener det er viktig at Arbeidsgruppen er forankret i Vellet. Bjørn 

mener det er viktig at Vellet er indirekte delaktig i arbeidet i form av at Arbeidsgruppen er 

forankret i Vellet.  

11. I lys av diskusjonene på styremøtet foreslår styret at saken fremmes på nytt på neste 

årsmøte. 

12. Diverse: Avtalen med familien Christiansen er nå ferdig signert og fakturaen fra advokat 

Krabberød er mottatt. 

Ref. Aud Landstad 


