
Årsmøte i Gjeving vel den 13. mars 2014 

Til stede fra styret: Per, Anita, Bjørn, Svein Olav, Thomas, Grete 

I tillegg møtte ca 25 medlemmer. 

Sak 1. Merknader til innkalling. Det ble foreslått å bruke aktivitetskalenderen i Tvedestrandsposten 

til å annonsere møter. Forslagsstiller mener denne leses av mange. Forslaget tas til etterretning. 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Ordstyrer; Thomas Hirsch. Referent; Grete Jensen. 

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll. Anne Lise Albretsen og Arnljot Austvik ble 

valgt. 

Sak 4. Årsmelding fra styret. Thomas Hirsch leste årsmeldingen. Møtet ble gjort oppmerksom på at 

det er Lisbeth Marcussen som er en av velets representanter i Langheikomitéen, og ikke Gro Anette 

Marcussen, som anført. Ellers ble årsmeldingen godkjent. 

Sak 5. Regnskap fra styret. Bjørn Akre gikk gjennom regnskapet. Det ble kommentert at 

renteinntektene på egenkapital er lave, med påfølgende spørsmål om det er mulig å få høyere rente 

fra banken? Kasserer vil ta dette opp med banken. Regnskapet ble godkjent. 

Sak 6. Årsmelding fra bryggekomitéen. Dick Marcussen leste årsmelding. Det ble bemerket at det 

kan bli nødvendig å flytte flytebryggene på Nybrygga på grunn av at privat og kommunal utbygging 

kan komme i konflikt med velets anlegg. En mulig konsekvens av dette kan bli at vi mister noen 

båtplasser. Årsmeldingen ble godkjent. 

Sak 7. Regnskap fra bryggekomitéen. Dick Marcussen gikk gjennom regnskapet for bryggene. Det 

bemerkes at strømforbruket på Rotstranda både er høyere og mer kostbart enn på Nybrygga. 

Bryggekomitéen arbeider med å få til en bedre strømavtale. Regnskapet ble godkjent. 

Sak 8. Årsmelding/regnskap fra Grendehuset. Per Kristiansen la fram årsmelding og regnskap. Det 

bemerkes at inntektene fra bruk av Grendehuset er halvert fra året før. Dette skyldes i det vesentlige 

at Skjærgårds Music & Mission Festivalen ikke leide huset sist sommer. Komitéen foreslår selv noen 

tiltak for å øke inntektene:                                                                                                                                                    

- gjøre en innsats for å få festivalen tilbake som kunde                                                                                                       

- arrangere Grendefest til høsten, for eksempel den 27. september                                                                      

I tillegg har Grendehusstyret vedtatt å øke leiesatsene noe. Årsmelding og regnskap ble godkjent. 

Sak 9. Årsmelding og regnskap fra Badehuset. Svein Olav Hageli la dette fram. Ingen kommentarer. 

Godkjent. 

Sak 10. Årsmelding og regnskap fra Langheikomiteen. Ingrid Scheen la dette fram. Ingen 

kommentarer. Godkjent. 

Sak 11. Valg. Valgkomitéen v/Per Mostad la fram forslag til nye representanter til ledige verv. 

Avstemming; Ingen kommentarer, vedtatt ved akklamasjon.                                                                              

Thomas Hirsch, Svein Olav Hageli, Per Kristiansen og Grete Jensen går ut av styret. Disse ble takket av 



med blomster. Erlend Johansen går ut av Bryggekomitéen.                                                                                       

Neste års valgkomité er Thomas Hirsch og Per Kristiansen. 

Det nye styret består av:                                                                                                                                                  

Leder:   Arvid Ø. Løkenberg                                                                                                                          

Nestleder:   Morten Lindvik                                                                                                                                        

Kasserer:   Bjørn Akre                                                                                                                                                  

Sekretær:   Peter Svalheim                                                                                                                                

Styremedlemmer:  Jon Petter Løvdal (grendehusstyret),  Anita Feltstykket (grendehusstyret)               

   June Marcussen,  Grete Jensen                                                                                                             

Andre representanter: Tor Gunnar Aasen (vara grendehuset), Lisbeth Marcussen  (Langheihytta),                                                                     

Ingrid Scheen (Langheihytta),  Henry G Ellefsen (formann Bryggekomiteen),  Dick Marcussen 

(Kasserer Bryggekomiteen),  Roy Nilsen (Bryggekomite),  Johnny Tveit (Bryggekomite),  Frode Ellefsen 

(Bryggekomite),  Anne Lise Albretsen (Badehuset),  Svein Olav Hageli (Badehuset),  Knut Bergendal 

(Revisor). 

Sak 12. Innkomne saker. Det har kommet inn tre saker til årsmøtet. To fra Elling Marcussen, som:                          

1) ber velet fortsette prosessen med veglys langs hovedveien, nærmere bestemt fra Rotakrysset til 

butikken, og fra Hagenbrua til Røde Leet                                                                                                                            

2) ber velet påvirke til utbedring av Rotavegen, spesielt nå som Risøybrua utbedres, men også fordi 

vegen ikke er tilpasset dagens trafikk og kjøretøy 

3) Brev fra forrige 17. mai komité v/Lisbeth Marcussen, som stiler flere spørsmål i forhold til 17.mai 

feiring på Gjeving, og om hva slags 17. mai feiring Gjeving ønsker seg. Bakgrunnen for henvendelsen 

er at det viser seg vanskelig å få folk til komiteen.     

 Brevene fra Elling ble lest opp med følgende kommentarer;                                                                                                

-det ble fjernet et veglys i Vasstøsvingen den gang vegen ble utvidet. Det hevdes fra salen at 

det er utbyggers ansvar å sette det opp igjen                                                                                                                                                 

- det kommenteres at i tillegg til Risøyvegen, er også vegene fra Tvedestrand til Gjeving, og 

fra Gjeving til Laget generelt dårlige med mange humper og smale partier, slik at utbedring er 

nødvendig også her                                                                                                                                                                                 

- forlag fra møtet er at velet samarbeider med Risøya Folkehøgskole om å drive disse sakene 

videre                                                                                                                                                                    

- det bemerkes at det mangler en bit fylling på gang- og sykkelveien mellom Hagen og 

Bergendalskrysset    

Ellings innspill, samt kommentarer og forslag tas med som saker til det nye styret 

 Brevet fra 17. mai komitéen ble lest, og flere av spørsmålene kommenteres;                                               

-til spørsmålet ”Skal vi fortsette å arrangere 17. mai på Gjeving” uttrykkes det stor enighet 

om at det bør fortsette                                                                                                                                          

– til spørsmålet om det fortsatt i hovedsak skal være de med barn under 18 år som skal 

arrangere 17. mai, foreslås det å oppheve denne ”aldersgrensen”. Det foreslås også å ringe 

for å spørre om deltagelse i komitéen fremfor å få oppdraget bestemt av andre                                          

– videre spør 17. mai komitéen om arrangementet bør være i regi av Gjeving vel? Til det 



bemerkes at velet er en slagkraftig komité, og kan eventuelt appellere til felles løft, samt 

utnevne komité 

Konklusjonen på henvendelsen blir at årsmøtet syns det ville være synd om 17. mai på Gjeving blir 

historie. Grete (som sitter i årets 17.mai komité) tar med innspillet, samt årsmøtets forslag videre. 

I tillegg kom det noen spontane innspill;                                                                                                                           

-Dick ønsket at bryggekomitéen kan sponse Gjeving Idrettslag med kr 10.000,- til reparasjon av 

ballbingen, som er begynt å råtne. Ingen innsigelser. Saken tas opp i styret.                                                                                                               

- Svein Olav orienterte om sist vinters brøyting, og om oppsigelse av avtalen. Brev om dette er 

tidligere sendt alle abonnentene                                                                                                                                                                                          

- Svein Olav orienterte også om stien over Svaen. Saken er under arbeid i både velet, Tvedestrand 

kommune v/miljøvernrådgiver og Aust Agder fylke v/jurist i miljøvernavdelingen. Grunneiere i 

Gjevinggården er villige til å bidra med grunn til ny adkomst                                                                                    

- Styret i Gjeving vel foreslo å heve medlemskontingenten fra kr 200,- til kr 300,- per husstand. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Årsmøtet ble avholdt uten noen innslag eller underholdning denne gang, men etter presentasjon av 

innkomne saker tok møtet en pause med wienerkringle, kaffe og diskusjon. Etter pausen ble 

innkomne saker behandlet. 

 

 

 

Signering av protokoll 

Referent 

 Grete Jensen                                                                                                                                                       

 

 

 

Anne Lise Albretsen                                                                                                              Arnljot Austvik  

 

 

 

 

 

 


