
Innkalling til årsmøte i Gjeving Vel. 
 

Sted: Gjeving Grendehus 

Dato: Torsdag 15.3.2018 

Kl.: 19:00- 21:00 

 

Vi starter med et kåseri med Frank Thorsen. Han har hentet tema fra boka si; Sjøsprøyt og 
brylkrem! 

 

Så får vi informasjon ved ansatte på Risøy Folkehøyskole som forteller om den nye hallen og 
annet spennende om skolen. 

 

Deretter tar vi en pause med litt kaffe og kake. 

 

Årsmøte: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 
4. Årsmelding fra Gjeving Vel 
5. Regnskap fra Gjeving Vel. 
6. Årsmelding og regnskap fra: 

Grendhusstyret 
Bryggekomiteen 
Langeheihytta 
Badehuset 

7. Informasjon fra bryggeinvesteringskomiteen. 
8. Informasjon rundt etablering av venneforening for Lindgard skuteminnesamling. 
9. Valg. 

 

Vel Møtt! 

 

Gjeving Vel  

Styret. 









Årsmelding Gjeving Vel 2017 
 

 
Styrets sammensetning: 
Arne Martin Gjøseid (Styreleder), Morten Lindvik (Nestleder), Jarmo Røvik (Kasserer),  
Hans Petter Gangdal (Sekretær), Frode Hansen, Marit Bergendal, Åse Karin Røsås, Nina Sperre Nilsen 
Komiteer: 
Langhei hytta: Mads-Tore Marcussen, Ingrid Scheen. (repr. fra Gjeving Vel) 
Bryggekomite: Henry G. Ellefsen (Leder), Erlend Johansen (kasserer), Frode Ellefsen, Roy Nilsen, 
Johnny Tveit. 
Bryggeinvesteringskomite: Morten Lindvik (Leder) Frode Hansen, Henry G. Ellefsen, Erlend Johansen, 
Hans Petter Gangdal. 
Badehuskomite: Svein Olav Hageli, Anne Lise Albretsen 
Revisor: Aasulv Løvdal  
 
Det har vært avholdt et årsmøte, et medlemsmøte og et ekstraordinært årsmøte. Det har vært 
gjennomført 10 styremøter, samt mye korrespondanse over e-mail (603 stk.) / telefon / SMS under 
fiskalåret 2017. 
 
Årsmøtet 2017 ble avholdt 16.mars. Det ble behandlet ordinære årsmøtesaker. Det ble gitt flott 
informasjon om stiftelsen Lingard skuteminne og det nye bygget som skal reises. Tore Bjørn-Hansen, 
Arne Os og Jan Marcussen loste oss godt gjennom dette. 
 
Det ble avholdt medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte 16.november. Vi hadde et kåseri av 
historiker Håkon Haugland om tidligere tider ved Gjeving. Et flott kåseri, hvor mye nytt kom opp. 
Ekstraordinært årsmøte behandlet og vedtok nytt bryggeanlegg. Mandat for praktisk gjennomføring 
ble gitt til bryggeinvesteringskomiteen. 
 
 
Saker behandlet under året: 
- Vår hjemmeside er oppdatert; dokumentarkiv, aktivitetsplan, enklere søk for utleie av grende- 

og badehuset, ny pris for domenet, siden lagt opp til mer aktivt bruk. 
- FB side er brukt aktivt til informasjon om aktiviteter. Vi har nådd ut til mange, rekord 3019 

personer på enkelte arrangement (Einersvika). Det er 319 følgere på siden vår. 
For hjelp til hjemmeside og FB rettes det en stor takk til Ida og Erlend.  

- Alle kontoer til komiteer er lagt under Gjeving Vel sitt organisasjonsnummer og det finnes ingen 
private kontoer. Dette gjelder også 17.mai komiteen. 

- Einersvika er oppgardert med ny sand og flott grill. Det ble holdt «nyåpning» søndag 10.juli med 
mange fremmøtte. Det ble gitt en pengegave fra Sameiet Gjevingpynten på 7500,- kr.  

- Oppslagstavler utbedret av kommunen og benker er malt opp (de lagret inne for vinteren). 
- Det ble gjennomført i tradisjon tro St.Hans feiring på Flatskjær. Stort bål og god stemning! 
- Trafikksikkerhetsplan er jobbet med, bl.a ordning med busser for skolebarn, vurdering av endret 

hastighet, manglende lys. Veien opp til Bergendalshøgda, angående fortau, er ikke fjernet, men 
foreløpig nedprioritert iflg. veivesenet! 

- Vi har fått avtale med grunneier om å få benytte plassen ved Ålekartjenna til parkering, ved 
benyttelse av turløypene til Langhei. Parkeringsplassen blir oppjustert til våren.  

- Invitasjon til rådgivende utvalg for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde. Morten 
Lindvik er valgt av styret som representant for Gjeving Vel. 

- Gjeving Vel fikk også ansvaret for innsamlingen under TV aksjonen 2017. Det ble laget et 
rodekart med tider for rutene. Dette er overlevert kommunen for fremtidige innsamlinger. 



- Det er lagt ned et stort arbeid for dialog med Aust Agder Fylkeskommune og veivesenet om å få 
gjennomført utbedring av Fv411 Laget-Bergendal. Det er 40 år siden arbeidet stoppet opp! Det 
er p.t. tildelt midler til utbedring av svingene ved Svinebutjenna. Dette er et prosjekt som skal 
utføres av Sam Eyde videregående skole over en 3-årsperiode. Det er satt av 6 MNOK til dette 
med oppstart 2018. Dette er låste midler og kan ikke brukes andre steder. Veien fra Laget skal 
utbedres mot Gulspettvann, ikke helt avklart fremdriftsplan og midler, med oppstart i 2018 og 
håper på gjennomføring av prosjektet i 2019, dette i svar fra veivesenet 13.3.18. Noe påvirkning 
i tid pga. bl.a. brøytebudsjett, da begge går under vedlikehold!  

- Underkomiteer er løpende informert om styresaker og har i perioder deltatt ved styremøtene. 
De har egne årsmeldinger og regnskap. 

 
 
 
Gjøseid 14.3.18 
 
Arne Martin Gjøseid 
Styreleder. 
 
 



Gjeving Vel

Note RESULTATREGNSKAP

2017 2016 Differanse

Medlemskontingent 42 900 41 700 1 200

Offentlig tilskudd 6 600 6 600 0

Annen driftsrelatert inntekt 0 10 432 -10 432

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER 49 500 58 732 -9 232

Kostn. arr./medlemsmøter 2 864 2 471 393

Leie lokaler 0 2 000 -2 000

Renovasjon, vann, avløp 6 600 6 600 0

1 Leie datasystemer 6 298 3 898 2 400

Vedlikehold bygninger/utstyr 938 14 544 -13 606

Kontorrekvisita 93 532 -439

Porto 637 605 32

Reklameannonser 0 1 066 -1 066

Gaver 248 595 -347

2 Forsikringskostnader 3 730 0 3 730

Bank- og kortgebyr 10 195 -185

SUM DRIFTSKOSTNADER 21 418 32 506 -11 088

Annen renteinntekt 1 003 687 316

ÅRSRESULTAT 29 084 26 913 2 171

BALANSEREGNSKAP

2017 2016 Differanse

3 Kundefordringer -300 600 -900

Bank drift 0531.01.53577 161 724 74 383 87 341

Bank "strand" 1503.77.20876 14 321 13 907 414

Bank sparekto 0521.91.22057 174 921 123 991 50 930

SUM EIENDELER 350 666 212 881 137 785

Annen egenkapital 164 827 137 915

Periodens resultat 29 084 26 912

Egenkapital 193 912 164 827 29 085
Leverandørgjeld 0 18 398 -18 398

4 Avsatt Strand 21 800 13 900 7 900

5 Grendehuskomiteen 134 954 15 756 119 198

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 350 666 212 881 137 785

Regnskap for perioden 1. januar til 31. desember 2017



Gjeving Vel

Noter for regnskap 2017

Note 1:

Note 2:

Note 3: Kundefordringer: Et medlem betalt kontingent for 2017 2 ganger.

Note 4: Avsatt strand: Innbetalinger på kr 7.900 i 2017 for oppgradering strand Einersvika.

Note 5:

Gjeving 12. mars 2018

                                   Jarmo Øystein Røvik
                                   kasserer

Leie datasystemer: Består av kr 3.894 til tjenester hjemmeside/domene, kr 2.400 for 
regnskapsprogram for 2016 og 2017.

Forsikringskostnader: Forsikring på Badehuset, Grendehuset er forsikret i kommunen.

Grendehuskomiteen: Innbetalt fra kasserer Grendehuset i forbindelse med overgang til ny 
bankforbindelse Gjeving Vel. Utbetalt til Grendehuset i 2018.



Årsrapport fra Grendehuset: 

 

Grendehuset har en jevn og god tilgang på utleie. 

Lokalet er populært til barnebursdager men også noe utleie til selskaper og fester. 

Det er hoved saklig Gjevings lokal befolkning som leier. 

Ingen utleie til fester som ikke har levert lokale tilbake i fin stand. 

Har også leid ut parkeringsplasser til Najaden Holding  pga bygging av nytt kystkultur senter. 

Det ble gjennomført en stor rydde dugnad før 17 mai. Ute områdene fikk ett godt løft og inne så ble 
hele lokalet ryddet gjennom og mye gammelt utstyr ble kastet. Det var stort oppmøte og god innsats 
på dugnaden. 

 

Nytt utstyr i år: 

Ny flaggstang 

Ny industri oppvask maskin  

Nye kaffetraktere. 

 

Oppgaver for neste år: 

Lekkasje østvegg. 

Installere såpe dispenser til oppvask maskin 

Oppussing  Hallen/ stoffa rommet. 

Bruk av gamle SFO rommet? 

Vår dugnad 

 

Leder Grendehuset 

Kjetil Lomm 

 

 



 

 

ÅRSMELDING  FOR ÅRET 2017 

BRYGGEKOMITEEN  GJEVING   VEL. 

 

Disponible båtplasser. 

Gjeving Vel (GV) disponerer 3 småbåtbrygger, Eyvinds brygge,  Nybrygga og Rotstranda. Pr 1/1 – 
2018 disponerer GV 59  båtplasser totalt. 

Ved Eyvinds brygge disponerer GV 13 båtplasser, Lyngør Vel (LV) 7 båtplasser. Alle plassene har 250 
cm bredde. I bryggas etableringsfase  ble Askerøy Vel (AV) tildelt 7 plasser, men disse er uegnet til 
utleie på grunn av  liten dybde. Noen av  plassene blir sporadisk benyttet uten at brukerne blir 
belastet  leie. 

Nybrygga har, pr 1/1 – 2018  24 disponible plasser  i GV regi. Plassenes bredde varierer fra 250 – 400 
cm bredde. 2 av  de  minste  plassene har trang adkomst og  benyttes som  midlertidige plasser til 
utleie til hytteeiere. I  tillegg til de nevnte plassene disponerer Tvedestrand kommune 15,50 meter 
bryggelengde, og i  tillegg 9,0 meter  for av -  og  påstiging.  2 plasser disponeres av personer som 
erstatning for deres plasser der vi har landfeste. Dette er plasser som vi ikke får leie for. 

Rotstranda har, pr 1/1 – 2018  22 plasser egnet for utleie. Plassenes bredde varierer fra 225 – 400 cm  
GV disponerer 14 av plassene,  4 av plassene er kontraktfestet av hytteeiere, men disse kontraktene 
går muligens ut nå. 4 av  plassene disponeres  av grunneier der vi har landfeste for brygga. 

Utleie 2017.  Alle plassene var pr 1/1 – 2018 utleide. Vi fikk oppsigelse på en plass i Rotstranda, og 
denne ble da overført til grunneier Tore Bjørn – Hansen, da han i den nye landfestekontrakten 
forlangte en  plass mer enn det han hadde fra før. Pr 1/1 – 2018 hadde vi søknad fra en fastboende 
om plass i Rotstranda, fra en fastboende om plass ved Eyvinds brygge og fra 5 fastboende ved  
Nybrygga når ny brygge er på  plass. 

Diverse.  Vi har tidligere hatt vanntilførsel til kranene på Eyvinds brygge og Nybrygga fra hytta til 
Arnfinn Thorbjørnsen. Han ville sist høst helst at dette ble avsluttet, så vi fjernet da denne tilførselen. 
Vi har fått  tillatelse av Geir Grimsland i Krokvåg Vannverk  til å  kople oss på i en kum som  er ca 2 
meter fra krana til Nybrygga. Denne påkoplingen vil bli gjort i april 2018.  I april /  mai må vi ha  
besiktigelse  på Eyvinds brygge sammen med en representant  fra Lyngør  Vel. En besiktigelse skal 
holdes årlig. Det er spesielt vaierne og vaierfestene for fortøyningsstengene det må holdes øye  med. 
Ellers har det ikke vært problemer med bryggene i 2017. 

 

Gjeving 15/3- 2017. 

 

Henry G. Ellefsen              Leder av bryggekomiteen. 





Årsmelding for Langhei vakthytte 2017 
 
Hytta har vært mye besøkt også dette året. Trekningen på premier ble foretatt blant 
over 4600 navn, og barne- og ungdomsboka (for de mellom 10 og 19) hadde 404 
navn. Dessuten har Risøya egen besøksbok. 
 
Det er ofte godt over 50 handlende på en vaffelsøndag. På våren var det åpent 5 
søndager.  
 
I juni ble det installert ny strømmåler, så nå slipper vi alle turene for å lese av 
måleren. 
 
I juli ble hytte og utedo/vedbu malt utvendig, nesten uten utgifter på dette året. 
Malingen var rest fra tidligere dugnad, og jobben ble foretatt av kriminalomsorgen. 
Resultatet kunne nok vært atskillig bedre! 
 
På høsten prøvde vi en ny strategi for å få folk til vaffelsalg. I stedet for å ringe rundt 
til «halve bygda», la vi ut forespørsel med datoer på facebook. Responsen var ikke 
overveldende i første omgang, men etter hvert fikk vi mannskap til 7 søndager, og det 
er godt over gjennomsnittet. 
 
Saldo pr. 31.12.17 var kr. 9.827,31 
 
Langheikomitéen har i 2017 bestått av: 
Egil Vatne (leder) 
Marita Isaksen 
Mads Tore Marcussen 
Ingrid Sødal Scheen (kasserer) 
   







Til Årsmøtet 2017 Gjeving Vel 
Valgkomiteens innstilling. 

 

I henhold til vedtektene pkt. 7.3 skal valgkomitéen innstille på: 
Leder, kasserer, sekretær, 5 styremedlemmer, evt. komitéer. 

I år er 3 styremedlemmer på valg. 

Vår Innstilling til nytt styre: 

Nytt styremedlem: Bjørn Inge Hansen (2 år) 

Gjenvalg styremedlem: Morten Lindvik (1 år) 

Gjenvalg styremedlem: Frode Hansen (2 år) 

Ny sekretær: Åse Karin Myrbostad Røsås (1 år) (endring av verv). 

 

Badehuskomité 

Gjenvalg Anne Lise Albretsen 

 

Bryggekomité 

Ny leder: Frode Hansen (2 år) 

Nytt medlem: Roger Nilsen (1 år) 

Nytt medlem: Jan Marcussen (år) 

 

Valgkomitéen: 

Gjenvalg (1 år) 

 

 

Gjeving 15.03.2018 

Hilsen Valgkomitéen 

 

 

 


