








Årsmelding Gjeving Vel 2019 

Årsmøte for 2018 ble avholdt den 21. mars. 

 

Styret i 2019 har bestått av:  

Leder:      Martin Sandtrø                                                                                                                       
Nestleder:     Nina Sperre Nilsen                                                                                                                              
Kasserer:     Frode Hansen (velets repr i Grendehusstyret)                                                                                                      
Sekretær:    Grete Jensen                                                                                                                             
Styremedl:            Anna Brit Løvdal (velets repr i Grendehusstyret)                                                                                            
     Ragna Marie Haugland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                  Bjørn Inge Hansen                                                                                        
     Lisbeth Solberg                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

Andre verv har bestått av:                                                                                                                    
Langheihytta:   Ingrid Scheen                                                                                                                                     
    Mads Tore Marcussen                                                                                                                 
Bryggekomité:     Frode Hansen                                                                                                                                      
                  Roger Løvdal                                                                                                                                   
                  Frode Ellefsen                                                                                                     
     Jan Marcussen                                                                                                 
     Johnny Tveit                                                                                                                                                              
Badehuskomité: Anne Lise Albretsen                                                                                                                                            
                 Per Mostad                                                                                                                                          
Webmaster:        Erlend Klouman Høiner 

  

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 7 styremøter og 1 medlemsmøte. Og det har vært 
arrangert St Hans feiring og adventkaffe. 

 

Saker styret har jobbet med: 

Fiberutbygging på Gjeving                                                                                                                           

Planen er at A-Fiber starter videre utbygging på Gjeving 3-4 kvartal 2020  

Fylkesvei 411                                                                                                                                                                        
Fra Laget mot Gulspettvann har det vært utbedring av skarpe svinger, sikt, dekke og grøfter siden 
høsten av entreprenørselskapet Brdr Thorkildsen. Veien har vært, og er stengt i lange tider. 
Utbedringen skal være ferdig til våren.                                                                                                                                                                                               
Ved Svinebutjenna er det foreløpig stillstand i arbeidet med å rydde terreng. Sam-Eyde videregående 
skole prøver å få til et samarbeide med en entreprenør for å komme i gang igjen til våren.                                                                                                                                                                                           
På strekningen Tvedestrand – Gjeving anses alle prosjekter ferdig og avsluttet.   

Farlig skolevei Bergendal - Bergendalshøgda                                                                                                                     
Vellet jobber med vegvesen / fylket, for å få overskuddsmasse fra pågående prosjekter i området til 
snuplass på Bergendalshøgda og til det halvferdige fortauet fra Hagebrua til 



Bergendal.                                                                                                                                                                            
Kommunen sier snuplassen for buss på Bergendalshøgda, skal stå ferdig til skolestart høsten 2020.  

Nye vel-benker                                                                                                                                                                              
Det er bestilt tre benker fra Lisand. Leveres til våren. 

Hjertestarter til Gjeving                                                                                                                                                         
Denne er nå på plass utenfor butikken. 

Rydd en strand                                                                                                                                                                    

Gjeving Vel har besluttet å adoptere en strand gjennom organisasjonen «Våre Strender» i regi av 
Raet Nasjonalpark. Vi har valgt Vestre Flatskjæra, og det innebærer rydding av søppel en til to ganger 
i året. Vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding. 

Økonomi                                                                                                                                                                         
Kasserer arbeider med å samle medlemmenes E-postadresser for lettere oversikt og fakturering av 
kontingent og bryggeavgifter.  

Moloen i Einarsvika                                                                                                                                                              

Velet mener denne trenger bedre dekke samt tilgjengelighet for rullestol. Saken er ikke konkludert 
på grunn av usikkerhet omkring ansvarsforhold. 

Stien over Svaen                                                                                                                                                                  

Vellet prøver å få til enighet mellom partene.  

 

Arrangementer i 2019:                                                                                                                                                                                    

St. Hans ble feiret på tradisjonelt vis den 22/6 på Vestre Flatskjæra.   

Medlemsmøtet ble avholdt på Kystkultursenteret den 28/10. Der ble det fortalt om Lyngør 
Båtbyggeri sin historie og om Lingard Skuteminne sin idé og oppbygging. Det var omvisning i museet. 
Våre strender og Raet Nasjonalpark orienterte om prosjektet «adoptér en strand». Velets leder 
orienterte om saker velet jobber med. Det var godt oppmøte, og man hygget seg med kake, kaffe og 
en god prat.  

Adventkaffe/seniortreff ble arrangert på Grendehuset den 8/12 til stor glede for mange.      

 

Gjeving den 20 februar 2020                                                                                                                                                  
Grete Jensen                                                                                                                                                                       

Sekretær 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport grendehuset 2019 

 

Jevn og god tilgang på leietakere. 

De aller fleste er lokale men også noen med tilknytning til stedet men som ikke er fastboende. 

Utleid til bryllup sommeren 2019. Var godt fornøyde med huset. 

Ungdoms klubben er i sving igjen. 

June med medhjelpere har pusset opp gamle klasserommet i 2 etg.  

Ungdommene har likt tilbudet og godt oppmøte. Fin reportasje i Tvedestrandsposten med god 
Gjeving reklame. 

Vasking av huset skjer hver 14 dag etter anvisninger fra Idrettslaget. Idrettslaget betaler faktura og 
deles 50/50 på Grendehuset og Idrettslaget. 

Arrangert vår dugnad. Dette er en fin måte å få utført nødvendig stell og vedlikehold av ute område 
og huset. 

Vi ønsket å få installert bred bånd men dette var ikke mulig pga ingen utbygging til Dalhei. 

 

Ønsket mere kjøle kapasitet til kaker og mat ved selskap og ny vifte over komfyr.. 

 

 

 

Innkjøpt: 

Brukt Piano. 

Kjøpt inn flere stettglass 

 

Å gjøre neste år. 

Ytre vedlikehold.  

Veggen mot øst. 

 Støpe 45 vinkel mellom såle og vegg. 

Male gamle skolebygget og fikse markise.  

Sy opp gardiner i Sfo rommet . 

Kjøpe et grus lass til tetting av hull på parkering. 

 

 



0 

Arsmelding 2019 for bryggekomiteen Gjeving Vel. 
Gjeving Vel disponerer og administrerer 3 separate bryggean legg : Eivinds brygge med 13 
plasser. Rotstranda med 24 plasser og Nybrygga med 60 plasser hvorav Gjeving vel har 31 
plasser og Lyngør vel 23 plasser og de siste 5 plasser er erstatningsplasser for dem som 
måtte vike sin landfaste plass for at Gjeving vel skulle få lagt ut den nye flytebryggen. 

Vi har pr i dag 1 ledig båtplass på 3 meter ved Nybrygga, mulig 2 ledige da en person ikke har 
betalt innskudd og dermed ikke kvlifisert til plass. (vi jobber med saken) 

1 av erstatningsplassene ved Nybrygga leies for tiden ut for kr 4000 for sesongen. Noen få av 
plassene ved Rotstranda er ikke utleid pga lite vann (innerst mot veien) Det er også plasser 
her som er erstatningsplasser til grunneiere (vi er ikke grunneier) 

Vi er i dialog med en eier av erstatningsplass på Nybrygga som ikke er fornøyd med tildelt 
plass pga vanskelig tilkomst . Vi forsøker å få byttet denne innbyrdes for å skape ro. Hvis det 
er noen som får spørsmål om dette håper vi på velvillighet siden vi var helt avhengig av disse 
erstatningsplassene for i det hele tatt å komme i mål med den nye flytebryggen og flytting. 

Vi har prioritert utleie til fastboende som ikke har hatt båtplass tidligere fremfor å bytte 
plasser innbyrdes blant eksisterende leietakere med endrede behov (ønske om større 
båtplass enn eksisterende kontrakt tilsier) 

Vi har ellers jobbet mye med å komme frem til en endelig avtale med Barlind alen Hyttevel 
om overtakelse av deres areal under den faste bryggen langs Gjevingveien. Det har vært 
utallige møter og mailer frem og tilbake det siste året. Barlinda len Hyttevel har nå endelig 
sent mail til Tvedestand kommune og bekreftet at vi er enige og at de kommer til å trekke 
deres klage på vår bryggesøknad og denne kan endelig godkjennes av Tvedestrand 
kommune. Avtalen innebærer at Gjeving vel ved bryggekomiteen betaler kr 50.000 til 
Barlinda len hyttevel. Barlindalen har på sin side bekreftet at de bidrar med kr 40.000 til 
opprusting av arealet fra der søppelkontainere stod og bort mot garasjene til sameiet på 
Nybrygga, der våre parkeringsplasser er. 

Når dette er skrevet syntes jeg det er god grunn til å rope hurra for den jobben som er gjort 
av alle innvolverte parter. Vi har altså kommet i mål med en opprustning/fornying og 
fordeling som til nå har gitt oss en stor økning av antall plasser og vesentlig bedre økonomi 
på sikt (flere plasser inkl 23 plasser til Lyngør vel som vi administrerer og fakturerer). 

Vi har pr i dag ingen gjeld og Kr 365.406 innestående på konto i banken. Det er fortsatt ikke 
alle fakturaer ut som er betalt og også noen som ikke er fakturert enda pga at det opprettes i 
disse dager også en Vipps løsning. (se regnskap) Vi skal også betale Barlindalen hyttevel 
straks alle avtaler og tinglysningspapirer er underskrevet av Gjeving vel og bryggekomiteen. 

For bryggekomiteen. 

Gjeving 8 juni 2020. 

Jan Marcussen. 



Årsmelding Langhei hytta 
 

Styret: 
• Formann: Mads-Tore Marcussen (Gjeving Vel) 
• Kasserer: Ingrid Scheen (Gjeving Vel) 
• Styremedlem: Fredrik Markussen (Gjeving IL) 
• Styremedlem: Svein Olav Hageli (Gjeving IL) 

 
Egil Vatne trakk seg tilbake høsten 2019. 
Gjeving IL ble varslet før årsmøtet 2. mars om at de er ansvarlig for å finne en erstatter.  
Erstatter ble Svein Olav Hageli som går inn som styremedlem. 
 
I 2019 hadde Langhei komiteen hytta åpen for vaffel salg 6 ganger på våren og 5 ganger på 
høsten. Tilbakemeldingen fra lokal befolkning og hyttefolk er veldig positiv. 
Dagene med vaffel salg blir annonsert på Facebook og med plakater lokalt. 
 
Vi opplever det som litt utfordrende og få folk til å stille opp og ta på seg en vaffel vakt på 
Langhei. Det blir ofte de samme personene som gjør dette år etter år. Vi bruker Facebook 
aktivt for å få folk til å stille opp.  
 
Dagen før hytta er åpen annonseres det også på Facebook. 
 
I 2019 var det totalt 4980 besøkende på Langhei 
 
Vedlikehold: 
Ingen vedlikehold utført i 2019 
 
Økonomi: 
 
Inntekter: 
Vaffel salg:       9 675,00 
Renteinntekter         7,04 
Sum:                  9682,04 
 
Utgifter: 
Innkjøp:            2 386,60 
Strøm:               3 199,19 
Bank omk.            165,00 
Sum:                 5 750,79     
 
Overskudd:       3931,25 
 
Saldo pr. 01.01.2020: 14 289,63 
 
 
 
Utgifter: 
 
 
Overskudd: 
 
 
Saldo pr. 01.01.2020: 14289,63 
 



 

Gjeving 5.juni 2020 

Rapport fra badehuskomiteen for perioden 2019/2020 

 

Medlemmer i komiteen har i siste periode vært Anne Lise Albretsen 
og Per Mostad. 

Det har vært et ganske normalt år for badehuset. Vi har noen faste 
leietakere og diverse andre som leier huset til forskjellige formål. 
Men, vi ønsker at flere vil bruke badehuset i tiden som kommer. 

Det har skjedd noen utbedringer/ forandringer i siste periode også. 
Vi har byttet ut de store bordene med 3-4 mindre bord som kom fra 
Lyngørstua. Stolene er byttet ut. Vi fikk kjøpt 20 stk. Stoler fra 
Lyngørporten hotell. Det er blitt montert en vask i boden, pluss at 
vi har kjøpt inn div. renholdsutstyr slik at det blir enklere og gjøre 
rent etter seg. 

Men igjen en utfordring til Gjeving vels medlemmer og andre, bruk 
badehuset mer, det er en flott plass.. 

 

Mvh. For badeguskomiteen 

Per Mostad 

 



Gjeving Velforening - Alle områder 

Årsregnskap for 2019 

Resultatregnskap Grendehus 

Inntekter 
Driftsinntekter kr 107 991,00 
Renter bank kr 44,78 
Sum inntekter kr 108 035,78 

Utgifter 
Vedlikehold kr 49 796,00 
Andre driftskostnader kr 2 699,70 
Bank gebyr kr 13,00 
Sum utgifter kr 52 508,70 

Årsresu I tat kr 55 527,08 

Balanseregnskap Grendehus 

Eiendeler 
Bank kr 122 731,90 
Sum eiendeler kr 122 731,90 

Egenkapital og gjeld 
Egenkapital inngående kr 67 204,82 
Årets resultat kr 55 527,08 
Egenkapital utgående kr 122 731,90 

kr 
kr 
kr 

kr 
kr 
kr 
kr 

kr 

kr 
kr 

kr 
kr 
kr 

Brygger Forening Sum 

125110,95 kr 46 644,05 kr 279 746,00 
406,27 kr 513,91 kr 964,96 

125 517,22 kr 47157,96 kr 280 710,96 

108 261,00 kr kr 158 057,00 
10190,64 kr 27 550,33 kr 40 440,67 

29,00 kr 570,00 kr 612,00 
118480,64 kr 28120,33 kr 199109,67 

7 036,58 kr 19 037,63 kr 81601,29 

Brygger Forening Sum 

196137,85 kr 229 898,71 kr 548 768,46 
196137,85 kr 229 898,71 kr 548 768,46 

189101,27 kr 214 658,07 kr 470 964,16 
7 036,58 kr 15 240,64 kr 77 804,30 

196137,85 kr 229 898,71 kr 548 768,46 



Gjeving Grendehus AL 

Årsregnskap for 2019 

Resultatregnskap 

Inntekter 
Utleie 
Renter 
Sum inntekter 

Utgifter 
Opppussing Grendehus 
Vask og diverse 
Bankkostnad 
Sum utgifter 

Årsresultat 

Balanse 

Eiendeler 
Fordring 
Kundefordringer 
Bank 
Sum eiendeler 

Gjeld og egenkapital 
Egenkapital inngående 
Årets resultat 
Egenkapital utgående 

Note 

1) 

2019 

kr 107 991,00 
kr 44,78 
kr 108 035,78 

kr 49 796,00 
kr 2 699,70 
kr 13,00 
kr 52 508,70 

kr 55 527,08 

kr 
kr 122 731,90 
kr 122 731,90 

kr 67 204,82 
kr 55 527,08 
kr 122 731,90 

2018 

kr 
kr 36,31 
kr 36,31 

kr 45 642,85 
kr 6 325,00 
kr 62,00 
kr 52 029,85 

-kr 51993,54 

kr 
kr 67 204,82 
kr 67 204,82 

kr 119 198,36 
-kr 51 993,54 
kr 67 204,82 

R ske et er ført etter kontantprinsippet, penger inn i bank er inntekt, penger ut er utgift . 

Dato: 08.06.2020 J1 ~v Lfv 
nsen Kfa"~ulv Løvdal , 

Kasserer · Revisor 



Gjeving Vel Brygger 

Årsregnskap for 2019 

Resultatregnskap 

Inntekter 
Flyttegebyr 
Innskudd båtplasser 
Leie av båtplasser 
Salg gamle brygger 
Renter bank 
Sum inntekter 

Utgifter 
Kjøp av brygger 
Byggesak kommunen 
Leie Rotstranda 
Strøm 
Vedlikehold 
Andre driftskostnader 
Bank gebyr 
Sum utgifter 

Årsresultat 

Balanseregnskap 

Eiendeler 
Kundefordringer 
Bank 
Sum eiendeler 

Egenkapital og gjeld 
Egenkapital inngående 
Årets resultat 
Egenkapital utgående 

Gjeld 
Sum gjeld og egenkapital 

Note 2019 

kr kr 
kr kr 
kr 125 110,95 kr 
kr kr 
kr 406,27 kr 
kr 125 517,22 kr 

kr kr 
kr kr 
kr 3 530,00 kr 
kr 4145,69 kr 
kr 108 261,00 kr 
kr 2 514,95 kr 
kr 29,00 kr 
kr 118 480,64 kr 

kr 7 036,58 -kr 

2019 

kr kr 
kr 196137 ,85 kr 
kr 196137,85 kr 

kr 189101,27 kr 
kr 7 036,58 -kr 
kr 196137 ,85 kr 

kr kr 
kr 196137,85 kr ~t:' ette, kootaotp,;o,;ppet, peogec ;oo ; baok ec ;,otekt, peogec ot ec utg;ft. 

Dato: 08.06.2020 , ti /4_,,.;ti_ae 
Frode Ha asulv Løvdal 
Kasserer Revisor 

2018 

71005,00 
526 030,00 
165 895,00 
23 000,00 

2 528,58 
788 458,58 

1509 379,57 
8100,00 
3 530,00 
2135,73 
6 458,00 

38,00 
1529 641,30 

741182 ,72 

2018 

189 101,27 
189101,27 

930 283,99 
741182 ,72 
189101,27 

189101,27 



Gjeving Velforening 

Årsregnskap for 2019 

Resultatregnskap 

Inntekter 
Medlemskontingent 
Arrangementer/bevertning 
Off.tilskudd 
Renter bank 
Sum inntekter 

Utgifter 
Husleie 
Arrangementer/bevertning 
Off.avgift/renovasjon 
Forsikring 
Strand 
Gaver 
Diverse 
Bank gebyr 
Sum utgifter 

Årsresultat 

Balanseregnskap 

Eiendeler 
Kundefordringer 
Bank 
Sum eiendeler 

Egenkapital og gjeld 
Egenkapital inngående 
Årets resultat 
Egenkapital utgående 

Gjeld 
Sum gjeld og egenkapital 

Note 2019 

kr 38 244,05 kr 
kr 1800,00 kr 
kr 6 600,00 kr 
kr 513,91 kr 
kr 47157,96 kr 

kr 10 000,00 kr 
kr 3 796,99 kr 
kr 3 310,00 kr 
kr 999,00 kr 
kr kr 
kr 1 060,28 kr 
kr 12 181,05 kr 
kr 570,00 kr 
kr 31917,32 kr 

kr 15 240,64 kr 

2019 

kr kr 
kr 229 898,71 kr 
kr 229 898,71 kr 

kr 214 658,07 kr 
kr 15 240,64 kr 
kr 229 898,71 kr 

kr kr 
kr 229 898,71 kr 

~I'~ ette, kootao::~:;::e~~•::::' ;,, ~, {/:::; "· 
ode H sen asu v Løvdal 

Kasserer Revisor 
1/ ,, 

2018 

43 500,00 
2 970,00 
6 600,00 

559,00 
53 629,00 

1627,00 
6 600,00 
3 599,00 
3 644,00 

11 781,00 
5 489,00 

143,00 
32 883,00 

20 746,00 

2018 

300,00 
230 572,00 · 
230 872,00 

193 912,00 
20 746,07 

214 658,07 

16 214,00 
230 872,07 



BADEHUSET EINARSVIK 2019 /2020 

Innbetaling: Badekvelder                          5350,- 

Leie av badstua                 10430,- 

Pant fra badstukvelder           98,- 

SUM       =            15878,- 

 

Utbetalinger: Div.telys-kaffe-snop            3441,- 

Vask montert i teknisk rom                         4278,- 

20 stk. Stoler                                                  3000,- 

Nytt bestikk, oppbevaringsbokser             1448,- 

Støvsuger m/tilbehør                                      600,- 

Ny moppeskaft m/tilbehør                             347,- 

SUM         =              13174,- 

 

Beholdning 2019                          =               14810,- 

Innbetaling                                    =               15878,- 

                                        SUM        =               30688,- 

Utbetaling 2019/2020                 =               13174,- 

Beholdning 21.02.2020               =               17514,- 


