
Referat fra styremøte i Gjeving vel den 4. april 2013 

Til stede: Bjørn, Svein Olav, June, Thomas, Per, Grete 

 

Sak 1: Referatet fra årsmøtet ble gjennomgått, og godkjent med tilføyelser som kom fram.  

Videre ble det, på grunn av manglende årsmelding fra bryggekomiteen, diskutert om bryggekomiteen 

bør levere årsmelding til styret før årsmøte. Det ble også stilt spørsmål til riktigheten av at 

bryggekomiteens nye medlemmer ikke ble forespurt til de spesifikke rollene av valgkomiteen, og hva 

som er formelt riktig. Det ble besluttet å ta dette opp som egen sak senere.                                                         

Foreløpig vil Thomas be bryggekomiteens medlemmer konstituere seg selv, og gi tilbakemelding til 

styret om fordeling av verv innen utgangen av april. 

Sak 2: Konstituering av styret. Thomas redegjør for valgkomiteens forslag til rollefordeling i velets nye 

styre. Styret foreslår Anita Feltstykket som ny representant i grendehuskomiteen. Styret ble 

konstituert uten innsigelser. 

Årsplan for Gjeving vel sine aktiviteter i 2013 ble laget. Denne blir distribuert til alle husstander. 

Sak 3: Brøyting. Hva nå? Velet har fått brev fra Bergendalhøyda huseierlag v/Jøran Isaksen, der det 

oppfordres til videre brøyting i velets regi.  

Det besluttes å informere alle husstander på Gjeving om at det vil bli jobbet videre med brøyting. Det 

vil bli utarbeidet anbudsdokumenter. Deretter planlegges det å annonsere etter tilbydere i pressen. 

Sak 4: Uttalelse til Tvedestrand kommune angående bopliktsaken. Forslag til uttalelse fra Gjeving vel 

er basert på synspunktene, både for og imot boplikt, som kom fram på årsmøtet. Gjeving vel 

konkluderer derfor ikke med et standpunkt for det ene eller det andre, men påpeker viktigheten av 

attraktive boligtomter som et virkemiddel for framtidig bosetting. 

Sak 5: Uttalelse til plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2017, i Tvedestrand kommune.  

For Gjeving vel er det viktig å få mulighet til å søke om spillemidler til vedlikehold osv for bygdas 

”anlegg”, og disse må derfor meldes inn til planen. For Gjeving vel gjelder dette Langheihytta, 

ballbingen og kulturstien. Velet vil be Idrettslaget ta disse ”anleggene” med i deres uttalelse. 

Sak 6: Eventuelt. Angående tidligere forespørsel fra Sverre Vestøl om interesse for båtførerkurs på 

Gjeving (sak 6, 7/3-13). Hans firma (Waypoint) tilbyr kurs, materiell og eksamen for kr 1550,-. Styret 

beslutter å innhente tilbud fra Olaf Trysnes for sammenligning før noe bestilles. 

 

Grete Jensen, sekretær 


