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Årsmøte i Gjeving vel torsdag 19. mars 2015 kl. 1900 
 

Til stede fra styret: Anita, Arvid, Grete, Jon Petter, June, Morten, Peter. 

I tillegg møtte 13 medlemmer.  

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Ordstyrer: Arvid Løkenberg. Referent: Peter Svalheim 

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll. Bente Aaby og Henry G. Ellefsen ble valgt. 

Sak 4. Årsmelding fra styret. Arvid Løkenberg leste årsmeldingen.  

Merknader og kommentarer: Tomas Hirsch spurte nærmere om ‘gjestebudsordningen’ som var 

nevnt i årsmeldingen. Dette er et lavterskel, uformelt høringsforum for innspill i konkrete spørsmål i 

den lokaldemokratiske prosessen som prøves ut i lokalforvaltningen. Årsmøtet oppfordret til å sende 

ut invitasjon og info til vel-medlemmene, dersom det blir aktuelt å arrangere slike gjestebud i 

fremtiden. 

Årsmelding godkjent. 

Sak 5. Regnskap fra styret. Morten Lindvik gikk gjennom regnskapet på vegne av Bjørn Akre.  

2014 var året da det var slutt på brøytinga. Det setter merke på regnskapstallene. Inntekt for 2014 

utenom brøyteavgifter er cirka 44.000 kroner. Dette kan en vente blir inntektsnivået, og dermed 

handlingsrommet framover. Ref om kulturstimidler: Gjeving Vel fikk opprinnelig 135.000 kroner til 

dette formålet. Det står igjen cirka 10.000 kroner. Det er behov for vedlikehold på stien. Forslag om å 

benytte disse midlene til et arrangement i forbindelse med Friluftslivets år 2015. Andre innspill og 

momenter fra årsmøtet: Regning for forsikring av badehuset er ikke mottatt. Dette må sjekkes. 

Utgiften for domene / webhotell synes høy. Alternativer bør sjekkes. 

Regnskap godkjent. 

Sak 6. Årsmelding og regnskap fra bryggekomitéen. Henry G Ellefsen leste årsmeldingen og 

gjennomgikk regnskapet.  

Årsmelding og regnskap godkjent. 

Sak 7. Årsmelding og regnskap fra Grendehuset. Jon Petter Løvdal la fram årsmelding og regnskap.  

Årsmelding og regnskap ble godkjent.  

Sak 8. Årsmelding fra Langheikomiteen. Arvid Løkenberg la fram årsmelding på vegne Langhei-

komiteen.   

Årsmelding ble godkjent.  
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Sak 9. Årsmelding og regnskap fra Badehuskomiteen. Svein Olav Hageli la dette fram. 

Utleieaktiviteten av huset øker. Beholdning pr. 16. mars er kr.10105. Linjen er å overføre overskudd 

tilbake til hovedforeningen, men komiteen vil gjerne kjøpe en oppvaskmaskin til driften. Bifalt av 

årsmøtet. 

Årsmelding og regnskap godkjent.  

Sak 10. Valg. Valgkomitéen v/Thomas Hirsch la fram forslag til nye representanter til ledige verv. 

Vedtatt ved akklamasjon.  

Styrelederen delte ut blomster til avtroppende styremedlemmer og valgkomitelederen. Han 

presenterte også et maleri med et flott kystmotiv av Christina Marcussen til avtroppende revisor 

Knut Bergendal som dessverre ikke kunne komme på årsmøtet.  

Neste års valgkomité er Grete Jenssen, Lisbeth Marcussen og June Marcussen 

Det nye styret består av: Leder: Arvid Ø. Løkenberg Nestleder: Morten Lindvik Kasserer: Jarmo Røvik, 

Sekretær: Peter Svalheim. Styremedlemmer: Jon Petter Løvdal (grendehusstyret), Anita Feltstykket 

(grendehusstyret), Aud Løvdal og Elfri Ellefsen. Andre representanter: Åse Røsås (vara grendehuset), 

Mads T. Marcussen (Langheihytta), Ingrid Scheen (Langheihytta), Henry G Ellefsen (leder 

Bryggekomiteen), Dick Marcussen (Kasserer Bryggekomiteen), Roy Nilsen (Bryggekomite), Johnny 

Tveit (Bryggekomite), Frode Ellefsen (Bryggekomite), Anne Lise Albretsen (Badehuset), Svein Olav 

Hageli (Badehuset), Åsulv Løvdal (Revisor). Webmaster: Erlend Klouman Høiner. 

Sak 11. Innkomne saker. Det har kommet inn én sak til årsmøtet: Forslag fra Morten Lindvik om å 

endre statuttene slik at også ikke-fastboende grunneiere på Gjeving kan få fullt medlemskap i velet.  

Morten la selv fram saken.  

De nåværende statuttene sier følgende om medlemskap:  

§ 5: «Enhver husstand som har eiendom og er fastboende innen velforeningens geografiske område 

og som betaler den fastsatte kontingenten, er medlem med stemmerett – en husstand, en stemme. 

Enhver fritidseiendom innen velforeningenes geografiske område og som betaler den fastsatte 

kontingenten for støttemedlem, er medlem uten stemmerett. Medlemskapet er gyldig fra den dag 

kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen fristen 

som er 1.mars hvert år.». 

Mortens forslag var å ta bort skillet mellom fritidsbeboere og fastboende. Begrunnelsen er blant 

annet at ordningen med støttemedlemskap virker støtende for ikke-fastboende som har slektsrøtter 

og identitet fra Gjeving. Å skille mellom fast- og fritidsbebyggelse er også stadig mer kunstig i dagens 

samfunn hvor det er stadig vanligere å ha flere bopeler som man veksler mellom gjennom året.  

Mortens forslag til ny § 5 i statuttene er som følger:  

«Enhver husstand som har eiendom innen velforeningens geografiske område og som betaler den 

fastsatte kontingenten, er medlem med stemmerett – en husstand, en stemme. Medlemskapet er 

gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være 

betalt innen fristen som er 1.mars hvert år.»  
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Det er cirka 475 eiendommer på Gjeving som betaler avgifter til kommunen. Dette blir potensielt 

tallet på fullverdige medlemmer i Velforeningen. Pr. nå har Gjeving vel cirka 200 medlemmer. 

Morten orienterte om praksis og erfaringer fra andre velforeninger. For eksempel er Sandøya Vel 

Sandøya vel åpent for alle. I praksis er halvparten av medlemmene ikke fastboende medlemmer. I 

Normannvik er Vel-styrelederen ikke fastboende. Ingen av disse stedene har ordningen ført til 

konflikter mellom hensynene til fastboende og fritidsbeboere. Morten pekte også på at 

bopliktspørsmålet er løst på Gjeving, og at det dermed ikke ligger noe potensielt konfliktstoff her. 

Morten l også fram en del argumenter mot forslaget. Dette er i første rekke knyttet til bryggene: En 

situasjon kan tenkes der man blir medlem kun for å få adgang til bryggeplass i velet sine anlegg.  

Pr. i dag betaler 9 hytteeiere medlemskontingent for å få adgang til brygge. 

Det kreves 2/3 flertall i årsmøtet for å gjøre en vedtektsendring. 

Årsmøtet ga ordet fritt. 

Thomas Hirsch sa seg prinsipielt for forslaget, men pekte at det kan være ulike interesser mellom 

fritidsbebyggelsene og Gjeving Vel, som f eks skilting som begrenser atkomsten ved Gjevingpynten. 

Noen av hyttefeltene har også dannet sine egne velforeninger. Skal de være sidestilt? 

Morten Lindvik: Det vil ikke være ikke anledning til kollektiv innmelding i velet. Man må komme som 

individer. Det vil også være bra for dialogen og forståelsen om potensielle konfliktsaker å få med 

fritidsbeboerne i hovedforeningen. 

June Marcussen spurte om vel-medlemskap ville gi fullverdig adgang til velet sine bryggeplassr.  

Henry G. Ellefsen orienterte om at Gjeving Vel sine brygger har egne vedtekter. Her står det at 

bryggene skal være for fastboende Gjevingbeboere som er medlemmer av Gjeving Vel. 

Det var generell enighet om at adgangen til å leie bryggeplasser fortsatt må være forbeholdt 

fastboende, det vil si folkeregisterførte beboere av Gjeving krets.  

Svein Olav Hageli foreslo å føye til følgende presisering:  

«Bryggekomiteen i velforeningen har egne vedtekter som stiller krav om fast bosetting i Gjeving krets 

for å kunne leie velforeningens bryggeplasser.»  

Det kom også forslag om å stryke formuleringen ‘ … som har eiendom …’ fra endringsforslaget til 

Morten, slik at også leietakere på Gjeving har adgang til å bli fullverdige Vel-medlemmer.  

Forslaget til ny § 5.1. i vedtektene ble da som følger: 

«Enhver husstand innen velforeningens geografiske område som betaler den fastsatte 

kontingenten, er medlem med stemmerett – en husstand, en stemme. Medlemskapet er gyldig fra 

den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt 

innen fristen som er 1.mars hvert år. Bryggekomiteen i velforeningen har egne vedtekter som 

stiller krav om fast bosetning i Gjeving krets for å kunne leie velforeningens bryggeplasser.» 

Det var 17 frammøtte stemmeberettigete. 
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Avstemming: 16 for, 1 mot. 

Ny § 5.1. i Vedtekter for gjeving vel er dermed: 

«Enhver husstand innen velforeningens geografiske område som betaler den fastsatte 

kontingenten, er medlem med stemmerett – en husstand, en stemme. Medlemskapet er gyldig fra 

den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt 

innen fristen som er 1.mars hvert år. Bryggekomiteen i velforeningen har egne vedtekter som 

stiller krav om fast bosetning i Gjeving krets for å kunne leie velforeningens bryggeplasser.» 

 

I tillegg:  

Gerd Anny Vatne foreslo at styret inviterer de enkelte hytte-velforenignen til å sende utsenindinger 

til neste årsmøte. 

Oppfordring til styret om å gjennomføre en kampanje for å verve nye medlemmer, på bakgrunn av 

vedtektsendringen.  

Årsmøtet ble avholdt uten noen innslag eller underholdning. Etter faste saker tok møtet en pause 

med wienerkringle, kaffe og diskusjon. Etter pausen ble innkomne saker behandlet.  

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21:17.  

 

 

 

 

Signering av protokoll  

 

 

 

Peter Svalheim (Referent) 

 

 

 

Bente Aaby          Henry G. Ellefsen 


