
Referat fra styremøte i Gjeving vel 7. mars 2013 

Til stede: Svein Olav, May-Lill, Anna Brit, Thorbjørn, Sverre, Per, Grete 

 

1: Referat fra forrige styremøte godkjennes uten merknader. 

2: Innkomne saker. Ingen. 

3: Brøyting. Av ca 109 utleverte informasjonsskriv for å kartlegge ønske om ny brøyteavtale, kom det 

inn 69 svar. Av disse svarte 35 husstander ja til å inngå ny avtale på gitte vilkår, 34 husstander svarte 

nei til ny avtale, mens 40 husstander ikke har svart. 

Konsekvensene av liten interesse for ny brøyteavtale ble belyst i informasjonsskrivet, og vil bli 

repetert på årsmøtet. 

4: Saker til årsmøtet. Svein Olav gikk gjennom årsmeldingen. May-Lill gikk gjennom regnskapet. 

5: Fordeling av oppgaver til årsmøtet. Innkjøp av kake, kaffe og brus; Anna Brit. Plakat; Thomas. 

Prosjektor (hvis Åsulv Løvdal trenger det); Svein Olav. Rydde før og etter; Hele styret.   

Alle møter klokka 1800. 

6: Eventuelt.  

May-Lill foreslår at velet arrangerer en fellestur på Kulturstien. Styret er positiv til det. Tas nærmere 

opp senere. 

May-Lill foreslår å informere sommergjestene om Gjeving vel, samt å invitere de til 

støttemedlemsskap. Velet legger skriv i postkassene i sommerferien. 

Grete etterlyser til behandling ”Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17”, 

som skal være sendt ut til Gjeving vel og idrettslag. Frist for innspill er 26. mars. Grete forhører seg 

med Thomas og Fredrik om forslaget til planprogram er mottatt.  

Svein Olav har fått forespørsel om Gjeving vel kan spandere, og sette opp en ny benk på Saltrøheia. 

Det blir besluttet å kjøpe en fra fengselet (tilsvarende de på Langhei), og at vi ber idrettslaget sørge 

for å plassere og montere den. 

Sak om det er aktuelt med båtførerkurs på Gjeving blir tatt opp igjen (forespørsel fra Sverre på 

styremøte 22/11-12). Styret mener dette er av interesse. Sverre skal undersøke hva de kan tilby, og 

komme tilbake med informasjon. Det må være minimum 10 deltakere. 

 

Grete Jensen, referent 

 

 


