
Årsmøte i Gjeving Vel, tirsdag 15.3.2016 kl 19:00. 
 
Årsmøtet startet med et foredrag om den nye Nasjonalparken Raet, ved Thomas Langeland fra 
Fylkesmannen. Etter foredraget var det adgang til spørsmål, og så ble det servert kaffe og 
kringle. 
Selve årsmøtet startet med 18 medlemmer tilstede, hvorav 9 tilstedeværende hadde et verv i 
styre elle komité. 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste:  
Innkallelse og saksliste ble godkjent. 
Sak 2: Valg av ordstyrer og referent:  
Ordstyrer: Arvid Løkenberg.  
Referent: Morten Lindvik. 
Sak 3: Valg av 2 personer til å undertegne protokollen: 
Etter forslag ble Marit Pedersen og Svein Erik Albretsen valgt. 
Sak 4: Årsmelding fra styret: 
Arvid Løkenberg leste årsmeldingen. 
Det var ingen kommentarer direkte til årsmeldingen og den ble godkjent. 
I forbindelse med årsmeldingen ble det fra salen stillet spørsmål om veien over Svaen. Styret 
redegjorde kort for saken og bekrefter at styret har fokus på denne saken, men den er meget 
vanskelig.  
Sak 5: Regnskap fra styret: 
Jarmo Rørvik gjennomgikk regnskapet. Det er gjort opp med et overskudd på kr. 24.479.-. 
Det ble godkjent uten kommentarer. 
Sak 6 Årsmelding og regnskap fra: 

 Brygge-komité: 
Dick Marcussen leste regnskapet. Det er gjort opp med et overskudd på kr. 124.619.- og en 
bankbeholdning på kr. 727.043.-. Det ble kommentert at banken krever foretaksnummer for 
bankkontoen, og det ble i den forbindelse diskutert å flytte kontoen over til selve Gjeving Vel 
som er registret i Enhetsregisteret. 
Henry Gunnar Ellefsen leste beretning fra Brygge-komitéen.  
Regnskap og beretning ble godkjent uten ytterligere kommentarer. 
I forbindelse med denne saken opplyste styret at det, mest sannsynlig senere i 2016 vil bli 
innkalt til et eget medlemsmøte for å diskutere utbygging av bryggene på Gjeving og hvordan 
dette skal organiseres. 



 Grendehusstyret: 
Det var ingen tilstede fra Grendehusstyret, slik at Arvid Løkenberg leste regnskapet, som er 
gjort opp med et underskudd på kr. 2.039.-. Fra kommentarene kunne man lese seg til at 
resultatet likevel var positivt med et par tusen kroner. Regnskap ble godkjent uten ytterligere 
kommentarer. 

 Langheihytta: 
Arvid Løkenberg leste også regnskapet for Langheihytta, som ble gjort opp med et overskudd 
på kr. 7.539.-. Det ble reist spørsmål om Langheihytta har egen bankkonto. Regnskap ble 
godkjent uten ytterligere kommentarer. 

 Badehuset: 
Arvid Løkenberg leste kort beretning og regnskap for Badehuset. Regnskapet ble gjort opp 
med et overskudd på kr. 4.311.-. Badehus-komitéen har en pengebeholdning på kr. 14.416.- 
pr. 31.12.2015, men ingen bankkonto. Regnskap ble godkjent uten ytterligere kommentarer. 

 Generelt om regnskap: 
Arvid Løkenberg tok opp at Vel’et har tilnærmet kr. 1.000.000.- på konto og forvalter således 
store verdier for medlemmene. Fra 2016 vil man følge opp tettere med de enkelte komitéer og 
regnskapene vil bli gjenstand for revisjon på samme måte som hovedregnskapet. Det var 
ingen kommentarer eller innsigelser til dette. 
Sak 7: Valg: 
Valgkomitéen ved Grete Jensen, Lisbeth Marcussen og June Marcussen hadde lagt frem 
forslag som ble godtatt ved akklamasjon og fordelingen av verv ser da slik ut for det 
kommende år, (angitt med valg-periode ved år for «på valg»): 
Styret i Vel’et: 
  Leder: Arvid Løkenberg, 2017  Nestleder: Morten Lindvik, 2018  Kasserer: Jarmo Rørvik, 2017  Sekretær: Hans Petter Gangdal, 2018  Representant i Grendehusstyret: Frode Hansen, 2018  Representant i Grendehusstyret: Anita Feltstykket, 2017  Styremedlem: Aud Løvdal, 2017  Styremedlem: Elfri Ellefsen, 2017 
 
Andre representanter: 
  Varamedlem Grendehusstyret: Åse Røsås, 2017  Langheihytta: Mads T. Marcussen, 2017  Langheihytta: Ingrid Scheen, 2017  Bryggekomitéen, leder: Henry Gunnar Ellefsen, 2018  Bryggekommitéen, kasserer: Dick Marcussen, 2018  Bryggekomitée medlem: Roy Nilsen, 2017 



 Bryggekomitée medlem: Johnny Tveit, 2017  Bryggekomitée medlem: Frode Ellefsen, 2017  Badehuset: Anne Lise Albretsen, 2018  Badehuset: Svein Olav Hageli, 2017  Revisor: Åsulv Løvdal, 2017  Valgkomitée: Lisbeth Marcussen, 2017  Valgkomitée: June Marcussen, 2017  Valgkomitée: Wenche Mostad, 2017 
 
Årsmøtet avsluttet, alle vedtak var enstemmige. 
 
 
 
__________________________ 
Morten Lindvik - referent 
 
 
 
______________________________     _________________________________ 
Svein Erik Albretsen                                  Marit Pedersen 
 


