
Referat fra årsmøte i Gjeving Vel den 15. mars -12 

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

I tillegg kom det 15 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 Solveig Christensen og Fredrik Marcussen 

Sak 4. Årsmelding fra styret.                                                                                                                         

Årsmeldingen ble delt ut, og Thomas Hirsch leste årsmeldingen (se vedlegg). Det kom ingen 

kommentarer eller spørsmål til den. Årsmeldingen godkjent. 

Sak 5. Regnskap fra styret.                                                                                                                                   

Regnskapet ble også delt ut (se vedlegg).  May-Lill Skjeggedal presenterte det, og forklarte enkelte 

poster med store avvik fra tidligere år. Regnskapet godkjent. 

Sak 6. Årsmelding fra bryggekomiteen.                                                                                                                   

Erlend Johansen leste opp årsmeldingen (se vedlegg). Angående parkeringskort på Nybrygga, så 

overlater bryggekomiteen dette til velet.  

På spørsmål om hvor bryggesaken mellom Gjeving Vel, Lyngør Vel og Tvedestrand kommune står, 

redegjorde Thomas for at reguleringsplanen er ferdig. Den endelige fordelingen av bryggeplassene er 

ikke gjort, og det er Tvedestrand kommune som har utspillet nå.  

Sak 7. Regnskap fra bryggekomiteen.                                                                                                                       

Erlend Johansen leste opp regnskapet (se vedlegg). Regnskapet godkjent. 

 Sak 8. Valg.                                                                                                                                                                           

Per Mostad la fram valgkomiteens forslag til nye representanter (se vedlegg). Det er etablert en ny 

komité som skal ha ansvar for badehuset.  Til denne er det foreslått to representanter. Det var ingen 

kommentarer til dette. Alle valgt med akklamasjon.  

Valgkomité for neste år er Jan Larsen og Anita Feltstykke.  

 

Møtet tok en pause med hjemmelaget kake og kaffe.  



I pausen fortalte Inger Ekedal og Åse Karin Røsås om elevprosjektet på Risøya som støtter Peeteli 

barnehjem i Tallinn, og gatebarna i Kopli, Estland, med klær, leker, tørrvarer, barnemat, stearinlys, 

hygieneartikler osv. Prosjektet reiser flere ganger i året med buss til Tallinn og Kopli, og vi ble invitert 

til å være med. Neste tur blir i November/Desember. 

Sak 9. Orienteringssaker.                                                                                                                                              

Fredrik Marcussen orienterte om prosjektet som, etter pengegavene fra Sparebankstiftelsen DNB 

Nor og Sparebanken Sør, arbeider med å sette ut informasjonsskilt i turløypene på Gjeving. Dette er 

et samarbeid mellom Gjeving Vel og Gjeving Idrettslag, og gruppa består av Fredrik Marcussen, Elling 

Marcussen og Jan Larsen.  I tillegg har de fått innspill fra andre.  Prosjektet er godt i gang, og tanken 

er at det skal bli en del av kyststien som kommer fra øst.  Det planlegges 25 informasjonsskilt 

utplassert før sommeren. Han gikk gjennom hvor skiltene er tenkt plassert. 

Thomas Hirsch orienterte om skolesaken, og minnet oss om at avgjørelsen om hvilken skole som skal 

legges ned fra høsten 2012 avgjøres på kommunestyremøtet den 20. mars kl 18, på kommunehuset. 

Møtet er åpent for publikum. 

Dersom Gjeving skole blir nedlagt, blir grendehusets skjebne antakelig en sak. Det er fordi det 

foreligger en egen avtale mellom Tvedestrand kommune og Gjeving Grendehus AL. 

Badehuset i Einersvika blir ferdig i løpet av våren. Den nye komiteen for badehuset skal se på bruken 

av huset, regler, utleie/-lån osv. 

Henry Gunnar Ellefsen stilte spørsmål om det er noen planer om utbedring av veien fra 

Bergendalskrysset og ned. Han har selv vært i kontakt med vegvesenet, som sier den skal asfalteres, 

men de vet ikke når. Ingen av møtedeltakerne eller styret kan svare på dette foreløpig. 

 

Referent; Grete Jensen 

 

Signering av protokoll;  Solveig Christensen 

 

                Fredrik Marcussen 

 


