
REFERAT FRA ÅRSMØTE I GJEVING VEL 
Torsdag 11.03.2010 

l.a.  Valg av ordstyrer og referent. 
Ordstyrer:   Thomas Hirsch 
Referent : Anna Brit Løvdal  Nilsen 

l.b. Valg av to personer til å underskrive protokollen: 
Frank Knutsen  og Solveig Christensen 

2. Årsmelding fra styret. 
Thomas Hirsch leste opp årsmeldingen som var tilgjengelig for alle  
fremmøtte. 
Se vedlegg. 
Årsmelding godkjent. 

3. Regnskap fra styret. 
May Lill Skjeggedal gikk igjennom regnskapet. Se  
vedlegg. 
Kommentarer til regnskapet: 
Inntekter og utgifter til brøyting samsvarer ikke. P.g.a. manglende  
lister ble en del av fakturaene sendt ut etter nyttår. Regnskapet er for  
kalenderåret 2009. Pr. 11.03.10 er det fortsatt man $om ikke har  
betalt.Det  ble poengtert at det MÅ forskuddsbetales for 
brøyting,  betalingsfrist O1.12. De som ikke har betalt  innen denne  
fristen, rar ikke brøyting. 

4. Årsmelding fra  bryggekomiteen. 
Jan Larsen  leste opp årsmeldingen. Se  
vedlegg. 
Kommentarer:Det bør  lages nye parkeringskort for plå$sene på  
Nybrygga. Pr. i dag er det forskjellige typer i bruk. Bryggekomiteen ble  
berømmet  for god jobb. 

5. Regnskap bryggekomiteen. 
Jan Larsen gikk igjennom dette.  
Se vedlegg. 
Regnskap godkjent. 
 
 
 

6. Valg. 



Betty Hageli 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. 

7. Forslag til endring av vedtekter. 
Gjeving Vel ble stiftet 27. febr. 1946. Etter det styret  
kjenner til er det vedtektene fra den gang som fortsatt  
gjelder.Styret har derfor sett det som formålstjenlig å  
utarbeide nye vedtekter. 
Se vedlegg. 
Kommentarer: noen mente det burde stå i vedtektene at vi  
skulle være medlem i Norges Vel, flertallet mente dette  
burde være valgfritt og derfor ikke stå i vedtektene. Pr. i  
dag er Gjeving Vel medlem av Norges Vel 

Det ble også påpekt problemer når medlemmer har medlemskap 
både i Gjeving og Lyngør Vel, spesielt med tanke på  
bryggeplasser. Vedtektene vedtatt. 

8. Innkomne forslag. 
Skriv fra Elling Marcussen vedrørende veinavn.  
Paddekjennveien bør endres til Hagen- styret mente dette  
ikke er noen sak for velet,oppsitteme bør ta dette opp.  
Årsmøte enig med styret 
Einarsvika - feil stavemåte - riktig Einersvika  -  velet  
skriver brev til kommunen ang. dette. 

9. Saker  til orientering. 
Forlengelse av brøyteavtale. 
Styret har bedt om et nytt tilbud på en 3-årig avtale med  
Gjeving Marina. Nytt avtaleforslag foreligger. Prisen blir  
oppjustert fra kr.1500.- til kr.1700.- 
Dette ble enstemmig vedtatt. 

Etter pause med kaffe og kaker orienterte Olaf Trysnes omkystleirskolen  
på Risøya. Han viste bilder og fortalte hvordan livet på leirskolen artet seg. 

 
 
 

Referent: Anna Brit Løvdal Nilsen 


