
Referat fra årsmøte i Gjeving vel 14.mars 2013 

Fra styret møtte Thomas, Thorbjørn, May-Lill, Anna Brit, Per, Svein Olav, Grete 

I tillegg kom det ca 45 medlemmer til møtet. 

 

Thomas ønsket velkommen, og informerte om møtets agenda. 

Sak 1. Merknader til innkallingen  
Det er ikke kommet noen merknader til innkallingen. 

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent                                                                                                                   

Ordstyrer; Thomas Hirsch. Referent; Grete Jensen 

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.                                                                                      

Disse ble Marit Pedersen og Thor Helge Salomonsen. 

Sak 4. Årsmelding fra styret                                                                                                                         
Årsmeldingen ble delt ut. Thomas Hirsch leste årsmeldingen (se vedlegg). Det kom ingen merknader 
til den. Årsmeldingen godkjent.  
 
Sak 5. Regnskap fra styret                                                                                                                                   
Regnskapet ble delt ut. May-Lill Skjeggedal presenterte det (se vedlegg). Kommentarer til enkelte 
poster ble forklart. Regnskapet godkjent.  
 
Sak 6. Årsmelding fra bryggekommiteen 
Bryggekommiteen hadde ikke noen årsmelding. 

 
Sak 7. Regnskap fra bryggekomiteen                                                                                                                    
Dick Marcussen leste opp regnskapet (se vedlegg). Kommentarer til enkelte poster ble forklart. 
Regnskapet godkjent. 
 
Det ble foreslått å sette innskuddene fra båtplassene på egen post, slik at disse synliggjøres. 
Det ble framsatt ønske om at regnskapet blir delt ut på årsmøtet. 
 
Sak 8. Regnskap fra grendehusstyret 
Per Kristiansen leste dette. Ingen bemerkninger til regnskapet, som ble godkjent. 
 
Thorleif Haugland orienterte om at det på det siste kommunestyremøtet ble bestemt at skolen 
(kommunens del av bygget) ikke skal selges, men at kommunen tenker å forhandle med 
lokalbefolkningen. 
 
Sak 9. Valg 
Grete Jensen la fram valgkommiteens forslag til nye representanter i velet (se vedlegg). Det kom 
ingen kommentarer til dette, og alle ble valgt ved akklamasjon. 
 
Valgkommite for neste år er Per Mostad og Anna Brit Nilsen. 
 



Anna Brit Nilsen, May-Lill Skjeggedal og Thorbjørn Stiansen gikk ut av styret, og Per Mostad gikk ut av 
komiteen for Langheihytta. Disse ble takket for innsatsen med blomster. 
 
Sak 10. Orientering om Brøyting (styrets sak til årsmøtet) 
Nåværende avtale er i sitt siste år. Styret har forhørt seg med fire mulige kandidater for ny avtale. 
Kun en av disse la inn pris. Det var nåværende brøyter (Roger Nilsen), som må heve prisen for å 
fortsette. Styret har hatt informasjon om dette ut til alle medlemmene, og ønsket tilbakemelding. 
Det kom svært få tilbakemeldinger på at dette var akseptabelt (bare fra ca 1/3 av husstandene). 
 
Styret har tolket dette som at det ikke er interesse for brøyting i velets regi. Likevel har Per 
Kristiansen kontaktet brøyteansvarlig i Tvedestrand kommune for om mulig å finne andre løsninger. 
 
Det ble en del ordveksling omkring dette. Flere mente informasjonen er misforstått, og finner det 
vanskelig å akseptere at brøyting opphører. 
 
Det kom flere forslag fra medlemmene: 

- Styret i velet bør følge opp eventuelle muligheter for kommunal brøyting 
- Styret annonserer etter tilbydere 
- Innføre nytt system når det gjelder pris og betaling 

 
Det ble besluttet at styret tar saken opp på nytt. 
 

 
 Møtet tok en pause med kringle, kaffe og småprating.    
 
Sak 11. Bopliktsaken i Tvedestrand kommune 
Åsulv Løvdal orienterte om evalueringen av dagens bopliktordning i Tvedestrand kommune, som er 
utført av ad hoc utvalget nedsatt av kommunestyret i mars 2012 (kommunepolitikerne Åsulv Løvdal, 
TTL, Erling Holm, H, og Geir Grimsland, Ap). For detaljer; se kommunens hjemmeside. 
 
Thomas Hirsch ba deretter om innspill fra medlemmene, fordi styret skal uttale seg til 
høringsnotatet. I tillegg til mange argumenter for og imot boplikt (0-konsesjon), kom det flere innspill 
til styret; 

- Folkeavstemming blant alle husstander på Gjeving 
- Velet bør være nøytrale, og konkludere med at det er gode argumenter både for og imot 
- Velet advares mot å ta et standpunkt som kan splitte beboerne på Gjeving (jfr Sandøya vel) 
- Velet bør uttale seg om hvordan Gjeving som samfunn kan bli påvirket/utvikle seg på lang 

sikt, både med og uten boplikt. (Eks. utvanning, mindre engasjement i fellesoppgaver, stedet 
mindre attraktivt) 

 
Åsulv Løvdal minnet om at høringen er åpen for alle, slik at enkeltmennesker eller grupper kan gi en 
høringsuttalelse. 
 
 
Referent;       Grete Jensen 
  
 
 
Signering av protokoll;     Marit Pedersen                           Thor Helge Salomonsen 
  

 


