
GJEVING VEL – Styremøte – Grendehuset 6. oktober 2020 – REFERAT 

 

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

Frafall; Frode, Bjørn Inge 

 

1: Godkjenning av referat                                                                                                                                              

Referatene fra styremøtene 16 juni og 8 september, og fra fellesmøte mellom Gjeving vel, Gjeving 

idrettslag og Grendehusstyret den 22 september ble lest opp og godkjent med mindre endringer. 

2: Møtekalender                                                                                                                                                                        

Det ble satt opp videre styremøter 1 desember -20, 5 januar -21 og 2 februar – 21.                                                      

Det blir arrangert folkemøte den 4 november -20.                                                                                                           

Årsmøte for 2020 blir den 9 mars -21.                                                                                                                                   

Martin lager invitasjoner til folkemøtet som distribueres til alle postkasser. Grete lager årskalender. 

3: Utvalget for gjennomgang av byggekomitéens arbeid har konstituert seg og er i arbeid                                

Målet deres er å legge fram konklusjonen på årsmøte for 2020 (mars -21). 

4: Grendehusstyret                                                                                                                                                                  

Nytt styre består av; June Marcussen og Frode Ellefsen fra Gjeving idrettslag, og Anna Brit Løvdal, 

Frode Hansen og Arild Tansø fra Gjeving vel. Anna Brit kaller inn til første møte. 

5: Kommuneplan                                                                                                                                                                                   

I forhold til revidert kommuneplan har Gjeving vel sendt inn to innspill. A) Angående bryggene ved 

Rotstranda b) Angående bryggene i Vinterstøbukta.                                                                                                                      

Målet med innspillene er å kunne utvide begge bryggene og øke antall bryggeplasser. 

6: Kulturminneplanen for Tvedestrand kommune                                                                                                                        

Det kom inn flere innspill; -Langhei – Saltrøbekken med sagbruket – Trapper og veier i Gjevinggården 

– Kulturstien – Risøya – Kompassrosa i Einarsvika – Gjevingvassdraget (som er fredet).                                              

Martin forfatter dette og sender det inn. Frist for innspill er 1 november -20. 

7: Utbygging av bolig/hytteområde på Daleheia Vest v/Jan Marcussen                                                                             

Jan Marcussen og Jo Helge Myrvold har kjøpt et område i tilknytning til - og videre vestover fra 

eksisterende boligområde med formål boligtomter, hyttetomter og utleiehytter. Jan la fram 

foreløpige planer med kartskisser og forklaring.                                                                                                                    

Utbyggerne ønsker at Gjeving vel gir et innspill til kommuneplanen. Utbyggerne vil informere 

Gjevings beboere i et folkemøte i regi av Gjeving vel den 4 november -20.  

8: Eventuelt                                                                                                                                                                              

Ingen saker 

 

Referent Grete Jensen 


