Styremøte Holmesund vel 10. februar 2009
Sak
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Saker
Sand Pris for enkel kasse 2190 + mva + sand. Strø for fotgjengere. Problem å
finne begrensning for investeringen. Gavner relativt få og kostnaden blir noe høy.
Styret oppfordrer naboene til å inngå et spleiselag. Tilsavrende sak i Skjeggestø
har blitt avslaått. Dette forslaget avslås av styret
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Gjesteplasser på enden av bryggeplassene på Teineholmen. Det fremgår av referat
av 13. juli 1987 Holmesund vel: at det er avsatt en 2.7 m gjesteplass på enden av
brygga. Brev er sendt til bryggeforeningen ang forespørsel om gjesteplasser og
bryggeforeningen har distribuert videre til alle sine medlemmer. Vi avventer svar.
Vurdering av Holmesund vels ansvar ifbm egne installasjoner Dette vil kunne
gjelde badebrygge, strand, sklie, bryggeanlegg. Vi lager en sjekkliste for våre
anlegg som blir gjennomgått hver vår og som dokumenterer at vi har utført tilsyn.
Vurderer også å lage skilt som kan settes på brygga om at bruk er på eget ansvar.
Aud Sigrid ser om hun kan få en uttalelse fra kommunens advokater som kan
belyse saken.
Sklia på Teineholmen Sklia er noe løs på den ene side. Den må festes bedre. Bør
vurdere å feste den noe brattere for at den skal bli bedre å bruke. Vi må vurdere
om den er egnet. Jan er ansvarlig.
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Badebrygga Fikk nytt tilbud fra Sørlandsbrygga på betong/tre-brygge 2.5x6 m
med badetrapp og stupetårn. Pris 28 000 + mva. Transport og montering kommer i
tillegg. Betongbrygge har betraktelig bedre holdbarhet enn trebrygge. Vi kan
vurdere å legge den i ”vinterhavn” bak molo på Lyngørbrygga om molokomite og
grunneier er enig. Det avtales tid med befaring. Bestilling ihht tilbud kan gjøres
ved befaring.
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Teineholmen bruksrett Eksisterende kommunal reguleringsplan sier ingen ting
om bruk, ferdsel og privatisering av bryggene. Det finnes kopi av salg av 8 av 9
eiendeler på Teineholmen mellom Ole Henrik Nilsen og Holmesund vel.
Definisjon av problemstilling: 1. ”Er det tilgang til å sperre for ferdsel på brygge
og tilknyttet platting?” 2. ”Er det tilgang til å sette opp private møbler, buer e.l. på
eksisterende brygge/platting slik den er i dag og som kun er til privat bruk?”
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Lagring av private eiendeler på Teineholmen Seilbrett og kajakker som ligger
mellom bro og sandstrand på Teineholmen oppfordres lagt mellom brygge og
Teineholmen (ved voksenkajakker). De som har utstyr på Teineholmen oppfordres
til å gjøre det pent og ryddig i lagringsområdet. Det foreslås at det sendes ut et
brev sammen med kontigent som sier hvordan vi ønsker å ha det på Teineholmen
pluss evt andre oppfordringer.
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Båtskjær Det skal skrives brev til Steinar Henriksen om at utstyr på Båtskjær som
ikke er i
bruk blir fjernet. Katrine skriver. Frist for fjerning settes til 1. mai.
Digitalisering av tidligere møteprotokoller. Det foreslås at f.eks en skoleelev kan
gis lønn under Operasjon dagsverk for å skanne alle gamle møteprotokoller slik at
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dette kan legges ut på www.holmesund.no.

Dato for neste møte: 5.mai hos Jan kl 18:00.
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