
Referat fra styremøte i Gjeving vel den 6. mars 

Til stede; Bjørn, Sverre, Svein Olav, Anita, Thomas, Grete 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte leses og godkjennes med små justeringer i ordlyden. I tillegg ber 

vi June forhøre seg med webansvarlig ang oppjustering av velets hjemmeside. Grete kontakter 

henne. 

Sak 2. Årsmøtet. Gjennomgang av årsmelding for 2013/2014 av Thomas.                                          

Gjennomgang og redegjørelse av årsregnskap samme periode av Bjørn.                                            

Valgkomiteens forslag til nye representanter presenteres.                                                                                

Innkomne saker til årsmøtet:                                                                                                                                                       

i) Brev fra 17. mai komiteen 2013, med overordnet spørsmål om hva slags 17. mai feiring Gjeving 

ønsker seg. Bakgrunnen for henvendelsen er at det viser seg vanskelig å få folk til komiteen. De stiller 

flere spørsmål som kan diskuteres på årsmøtet, og videre i styre hvis behov.                                                                              

ii) Brev fra Elling Marcussen som ber velet fortsette prosessen med veglys langs hovedveien, 

nærmere bestemt fra Rotakrysset til butikken, og fra Hagenbrua til Røde Leet.                                                                   

iii) I tillegg oppfordrer Elling Marcussen velet om å påvirke til utbedring av Rotavegen, spesielt nå 

som Risøybrua utbedres, men også fordi vegen ikke er tilpasset dagens trafikk og kjøretøy.                                               

iv) Styret i Gjeving vel foreslår å øke medlemskontingenten fra 200 til 300 kroner/år. Vi konsulterer 

statuttene av 2010, og tar det eventuelt opp som sak til avstemming på årsmøtet. 

Fordeling av oppgaver til årsmøtet. Alle i styret møter kl 1800. Innkjøp av nødvendige saker til 

servering av kringle, kaffe og mineralvann gjøres av Anita. Innkjøp av blomster til avtroppende styre-

/komitemedlemmer gjøres av Thomas. 

Sak 3. Eventuelt.                                                                                                                                                                    

i) Velet har mottatt brev med spørsmål om reduksjon av abbonnementspris på brøyting denne 

vinteren på grunn av generell misnøye med arbeidet. Styret avviser saken fordi Skuland uansett 

brøyter/har ansvaret hele sesongen, og skal ha utbetalt hele beløpet.                                                                                            

ii) Det har kommet flere innspill angående stien fra Gjevinggården over Svaen, der Erik Hoftun mener 

stien fortsatt må være åpen for fri ferdsel.                                                                                                                      

Det blir stilt spørsmål fra Ellen Svalheim om det kan være andre lover enn friluftsloven som kan 

komme til anvendelse (ex hevdbunden rett), hva protokollen for Gjevinggården sier om anvendelse 

av stien, og om fylkets avgjørelse er fattet på reell informasjon. Styret vil fortsette å jobbe for at stien 

skal være åpen for allmenn ferdsel, men ser det som mest hensiktsmessig og finne en ny adkomst, da 

protokollen for Gjevinggården bare omtaler eiendommene i Gjevinggården.                                                                                                                                       

iii) Det utvendige ventilasjonsanlegget på grendehuset ser ut til å ha fått seg en knekk. Styret vil be 

kommunen se på dette, og evt reparere ”skaden”.                                                                                                               

iv) Av ulike årsaker blir det ca 10.000 kroner i overskudd etter vinterens brøyting. Svein Olav foreslår 

å gi en oppmerksomhet til de tre som steppet inn og hjalp Skuland da han hadde havari på 

brøyteutstyr. Disse var Roger Nilsen, Jan Roger Ekedal og Knut Eivind Løvdal. Styret beslutter å takke 

dem for hjelpen med blomster og konfekt.  

Grete Jensen, sekretær 


