
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE I GJEVING VEL 

Torsdag 10.03.2011 
 

Det var ingen merknader til innkallingen og ingen innkomne saker. 
 
 
1. Valg av ordstyrer og referent. 

Ordstyrer: Thomas Hirsch 
Referent  : Anna Brit Løvdal Nilsen 
 

2. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 
 Helge Nilsen og Ellen Svalheim 
 
3. Årsmelding fra styret. 
 Thomas Hirsch leste årsmeldingen. Den var tilgjengelig for alle. 
 Se vedlegg. 
 Det ble litt diskusjon rundt brøyteavtalen som Gjeving Marina ønsker å si 
 opp. Men det ble gjort klart at G.M. fortsetter ut avtaleperioden hvis ikke 
 G.M. eller Velet finner noen som kan overta. 

Thomas informerte også om møtevirksomheten angående bryggene i 
Vinterstøbukta. Gjeving og Lyngør Vel har begge sendt brev til 
kommunen med forslag om hvordan båtplassene skal fordeles. Det har 
vist seg å være vanskelig å komme fram til enighet.Fuglesang og Øystein 
Salomonsen har også interesser i dette område. 
 
Årsmelding godkjent. 

 
4.Regnskap fra styret. 
 May Lill Skjeggedal gikk igjennom regnskapet. Dette var tilgjengelig for  
 alle. 
 Se vedlegg. 
 Regnskap godkjent. 
 
5. Årsmelding fra bryggekomiteen. 
 Bjørn Akre leste årsmeldingen. Den var tilgjengelig for alle. 
 Se vedlegg. 
 Angående parkeringsplassene på Nybrygga så ble det på årsmøte i 2010  
 bestemt at Gjeving Vel´s styre skulle ordne det slik at alle som har  
 båtplasser på Eivinds brygge og Nybrygga kan disponere disse plassene. 
 Dette er ennå ikke i orden. 
 Årsmelding godkjent. 



 
 
 
 
 
6. Regnskap fra bryggekomiteen. 
 Jan Larsen gikk igjennom regnskapet.Dette var tilgjengelig for alle. 
 Se vedlegg. 
  
 Aud Myrvoll lurte på om midler fra bryggekomiteen kunne brukes til   
 andre ting i Velets regi. Ifølge Jan Larsen skal disse pengene kun brukes  
 på bryggene. 
 Regnskap godkjent. 
 
7. Valg. 
 Helge Nilsen la fram valgkomiteens forslag til nye representanter i Velet. 
 Se vedlegg. 
 Ingen kommentarer til dette. Valgt med akklamasjon. 
 Thomas delte ut blomster til medlemmer som gikk ut av styret. Knut  
 Bergendal fikk også blomst for lang og tro tjeneste som revisor. 
 
Etter pause med kaffe og kringle underholdt familien Svalheim. Peter fortalte fra 
boka han har skrevet om Tullis og Odd Hoftuns liv og virke i Nepal. 
Boka : Kraftverket – Portrett av et livsverk, handler om deres bistandsarbeid, om 
deres misjonering for Tibetmisjonen og bygging av vannkraftverk. 
Ellen fortalte og viste bilder fra familiens tur til Nepal. Barna danset og spilte på 
nepalske instrument. 
 
 
Referent: Anna Brit Løvdal Nilsen 
  
 
 


