
Protokoll for årsmøte for Gjeving vel 2021 
Avholdt 29.03. 2022 på Grendehuset 

Alle medlemmer i styret er tilstede , i tillegg møtte 24 medlemmer. 

I år kunne vi endelig servere kaffe og kaker i pause mellom innlegg og det formelle årsmøtet. 

Varaordfører Vidar Holmsen Engh var invitert til å informere om kommenes prosjekt ” Vitale 
lokalsamfunn i Tvedestrand ”- om stedutvikling gjennom medvirkning og innbyggerdialog. 
Han startet sitt innlegg med en påminnelse om at kommunen har sagt ja til 70 flyktninger fra 
Ukraina. Han oppfordret oss til å ta kontakt med kommunen/ NAV i forhold til bidrag med alt 
fra husvære til frivillig arbeid. 

Han benyttet videre en etterlengtet mulighet til å snakke om  

- Tvedestrand politiske plattform etter valget hvor utviklingssamarbeidet er viktigst 

- Utviklingsalternativet - med behov for innvesteringer i skole/ barnehage i sentrum 

- Grenstøl Næringspark - nesten alt er solgt, det er behov for andre arealer til næring / bolig 

- Hva skjer rundt oss? - kommunen har fått over 200 innspill, de fleste rundt sentrum eller 
sjønært 

- Trafikksikkerhet - denne planen er underrullering med ferdigstilling i 2023 

- Vitale lokalsamfunn - oppstart i 2019, er mulighetsstudie med kartlegging av ønsker ,behov 
og mulighet for vekst. Det oppfordres til å invitere til ” Gjestebud ” i nærområdet. Verten har 
ansvar for planlegging og skriftlig tilbakemelding til kommunen. Dette ble også brukt da 
kommunen hadde prosjektet ” Byløft ”. Fristen for innspill er 20.april. 

Varaordfører ble betakket med blomster gruppe og valgte å være tilstede ved den formelle 
delen av årsmøtet. 

 

Sak 1: godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent, selv om ikke alle hadde fått innkalling i postkassa. 

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent: 

Ordstyrer Peter Svalheim, referent Ragna Marie Haugland 

Sak 3 : Valg av to personer til å signere protokollen: 

Eva Østensen og Barbara Sontowski. 



Sak 4: Årsmelding fra Gjeving Vel 

Denne ble gjennomgått av Ragna Marie. Noen endringer / bemerkninger er gjort/ lagt til. 
Godkjent. 

Sak 5 : Regnskap for Gjeving Vel 

Frode Hansen fremlegger regnskapet for17.mai-komiteen, Gjeving Grendehus, 
Bryggekomiteen og Gjeving Vel. 

17-maikomiteen :  

Har vært inaktiv de siste to årene på grunn av pandemien. Har kr.45.444 på konto. 

Gjeving  Grendehusstyre :  

Inntekter kr.101.522,- hvor kr.82.000 kom inn på parkering på idrettspalssen ( Vipps), resten  
på utleie av Grendehuset. Utgifter kr.29.801.Årsresultat er kr.71.817. Har kr. 252.090 på 
konto. 

Bryggekomiteen:  

Inntekter på utleie /innskudd på båtplasser kr.215.246. Utgifter på kr.161.383. som 
egenkapital kr.604.231. 

Gjeving Vel: 

Inntekter er kr.27.131, utgifter kr.48.370. Dette gir et negativt årsregnskap på kr.21.238. 
Egenkapitalen er på kr.267.635.  

Total kapital på disse fire kontoene er kr.1.169401,-. 

Regnskapet for disse fire : Godkjent. 

Påminnelse :  Medlemskontigenten sendes ut på mail, men det står ikke Gjeving Vel på 
denne, Der sannsynligvis derfor mange som ikke har betalt. Gjeving Vel er knyttet til Kube 
Regnskap  A/S som sender ut automatisk på mail våre medlemmer. 

Det er nødvendig for styret å følge opp adresser to ganger i året med henblikk på flytting 
/tilflytting. 

Sak 6 : Årsmeldinger  og regnskap fra 

Gjeving grendehusstyre: 

Årsmeldingen ble lagt frem av Frode Ellefsen. Godkjent. Regnskap godkjent på sak 5. 

Bemerkning: Takrenne fra skolen føres til takrenne på Grendehuset. Kommunen må se på 
dette. Frode tar det til lista over manglende vedlikehold på bygget. 



Langheikomiteen: 

Utfordring med å få hyttevakt til de søndagene hytta er åpen. 

Inntekter: 6.199, utgifter kr. 7.938. Saldo: 9.059 Begge godkjent. 

Bemerkning: Navn / initialer som er hugget i fjellet på utsiden av hytta er nesten ikke synlige. 
Dette bør oppgraderes da det er en del av historien. Komiteen tar ansvar for dette. 

Badehuskomiteen: 

Årsmeldingen legges frem av Per Mostad. Huset brukes regelmessig til joga og 
badehuskvelder. 

Inntekter kr.9.938, utgifter kr.5.793. Beholdning kr. 29.909. Begge godkjent. 

Bryggekomiteen: 

Årsmelding legges frem av Jan Marcussen. Komiteen har god økonomi til både vedlikehold 
og eventuell utvidelse når kommuneplanen gir rom for dette. De nye kriteriene for leie av 
båtplasser som ble godkjent på årsmøte i fjor, sendes ut til alle som leier båtplass. 
Båtplassene er for fastboende og medlemmer av Gjeving Vel. Godkjent. 

Regnskap godkjent på sak 5. 

Sak 7 : Innkomne saker 

Skriv fra Einersvika huseierforening vedrørende  Einersvika ,badehus og drift/ vedlikehold tas 
videre med i Gjeving vel sitt styre. 

Sak 8 : Valg 

Valgkomiteen har bestått Martin Sandtrø, Grete Jensen og Ingrid Scheen. Martin Sandtrø 
legger frem forslag til nye verv og gjenvalg i styrer og komiteer. Alle enstemmig godkjent. 

Gjeving vel sitt styre: Peter Svalheim går av som leder, men det har ikke lyktes å få en ny 
kandidat. Tas opp på slutten av valget. 

Bjørn Inge, Ragna Marie, Frode og Arild er på valg,- alle har takket ja til to nye år. Takk. 

Anna Brit, Lisbeth og Stig er ikke på valg . Vara: Stig Solberg(to år)Takk. Styret er da fulltallig. 

Revisor: Aasulv takker for seg. Jan Tovsen har takket ja for to år. Takk. 

Bryggekomiteen: Frode og Jan er på valg, har takket ja til to nye år. Takk. Resterende tre er 
ikke på valg. 

Bemerkning: I henhold til kriteriene /ny kontrakt for leie av båtplass skal det velges vara til 
styret i bryggekomiteen. Eivind Marcussen blir foreslått og takker ja. Takk. 



Badehuskomiteen: Ingrid Scheen har takket ja til to nye år, Per er ikke på valg. Takk. 

Langheikomiteen: Mads Tore Marcussen Går ut, Anne Ulevåg Marcussen sitter et år til. Gro 
Anette Marcussen har takket ja. Takk. 

Grendehuskomiteen: Arild Tamsø er på valg, har takket ja til to nye år. Anna Brit og Frode 
sitter et år til. 

Valgkomiteen: Alle tre er på valg. Nye medlemmer er Peter Svalheim, Aasulv løvdal og Mads 
Tore Marcussen.Velkommen. 

Takk til avtroppende valgkomite. 

Så til ny leder av velet: Det er ingen som har sagt seg villig til å ta dette vervet.En mulighet er 
at styret får i oppdrag av årsmøtet å konstituere seg selv. I Forhold til Brønnøysundregisteret 
må det være konstituert EN leder. Det kommer forslag fra salen på Martin Sandtrø, han 
takker ja for et år. Takk. 

Avtroppende revisor Aasulv ble takket med blomstergruppe, Avtroppende leder Peter ble 
takket med blomster i etterkant. 

Årsmøtet avsluttet. 

 

 

Ragna Marie Haugland, referent 

 

 

Godkjenning av protokoll 

 

 

 

Eva Østensen                  Barbara Sontowski 

  

 


