
GJEVING VEL – Styremøte – Grendehuset 1. desember 2020 – REFERAT 

 

Til stede; Martin, Anna Brit, Lisbeth, Arild, Ragna Marie, Bjørn Inge, Grete 

Frafall; Frode 

 

Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøtet 6 november og fra folkemøtet på grendehuset 4 
november med tema «Planlagt utbygging på Daleheia Vest                                                                                
Referatene ble lest opp, og referatet fra styremøtet ble godkjent med rettelser. Referat fra 
folkemøtet ble godkjent. 

Sak 2:                                                                                                                                                                                            
Det ble informert om at Adventkaffen 2020 er avlyst på grunn av smittesituasjonen. 

Sak 3:                                                                                                                                                                         
Hjertestarteren, som er tilgjengelig utenfor butikken, er nå registrert på 113-appen. 

Sak 4: Kulturminneplanen for Tvedestrand Kommune 2020-2024                                                                                                                                                                              
Gjeving vel sitt innspill ble lest opp. Planen viser seg til nå å ha inneholdt lite fra distriktene. Gjeving 
vel har sendt inn forslag til flere kulturminner og historiske plasser på Gjeving. 

Sak 5: Organinsasjonen «Våre Stender», og tiltaket «adopter en strand»                                                                                                                                                                                 
Vellet har nå formelt adoptert Vestre Flatskjæra. Det innebærer blant annet at vi rydder søppel der 
ute et par ganger i året. Kontaktperson i «Våre Strender» er Ferran Lioret Vilaspas, tlf 41462778 

Sak 6: Til info;                                                                                                                                                                    
Utvalget som går igjennom bryggekomiteens arkiv og vedtekter er godt i gang, og de tar sikte på å 
levere sin rapport i februar. 

Sak 7: Planer om utbygging av utleieleiligheter og parkeringsplasser på Lyngørporten Hotell                      
Martin la fram grunnskisser over planlagt utbygging på tomta til «boligen», og på den andre siden av 
veien, fra innkjørselen til Scheen og Tovsen, og fram til hotellets verkstedbygg ved lekeplassen. 
Martin har informert kommunen om at Gjeving vel ønsker å være høringsinstans når saken kommer 
til behandling. 

Sak 8: VIPPS-kontoer                                                                                                                                                                        
Det vil bli opprettet VIPPS for badehuset og langheihytta. Frode ordner. 

Sak 9: Eventuellt                                                                                                                                                                            
# Gamlebrygga forfaller. Trappene går i oppløsning og steiner ramler ut. Brygga er kommunal og 
Martin vil informere dem om behov for reparasjon.                                                                                                                
# Etter utbygging av fiber så henger det nå en del ubrukte kabler i lufta. Det er ønskelig å få disse 
plukket ned. Det viser seg at fristen for å stenge fasttelefonnettet er utsatt til 2025, så det er ikke lov 
å fjerne dette fram til da.  

 

Referent Grete Jensen 

 


