
Referat	fra	styremøte	i	Gjeving	vel	
Mandag	7.	mars	kl.19.00	på	grendehuset	

Tilstede: Peter, Bjørn Inge, Frode, Stig, Arild, Anna-Brit, Ragna Marie. 

Meldt frafall: Lisbeth 

1. Godkjenning av styremøtereferat fra 16. februar 2022 :Godkjent. 

2. Salg av Gjeving skole. 

Skolebygget er solgt og vi venter spent på hva den skal brukes til. Når det gjelder loftet på 

skolen er det fremdeles mye å gå igjennom, selv om også mye er hentet av kommunen eller 

flyttet til Dypvåg skole. Haugland/ Kjørholt kan kontakte vaktmester Olav Løvdal eller Stig 

Ertzeid for å kikke nærmere på hva som er av lokal affeksjonsverdi. 

Med salget av skolen har nå Aasulv Løvdal og Frode Hansen gått igjennom gammel avtale 

med kommunen vedrørende Grendehuset. Det vil være behov fro et møte mellom kommunen 

og vårt forhandlingsutvalg. Etter tidligere befaring med kommunen er det skrevet en liste over 

mangler / behov for utbedring som kommunen har lovet å gjennomføre. 

3. Kjøp av benker. 

Lisand kan ikke levere til vårt bruk. Det er derfor bestilt benker fra Mølla Vekst i Froland. Det er 

bestilt 6  trykk-innprignerte benker + en benk / bord. De blir svimerket ” Gjeving Vel”. Bedriften   

leverer  ut til oss! 

4. Årsmøte 29.03.22 

Vanlig årsmøtesaker. Annonse i Tvedestrandsposten( Peter) og i hver enkelt postkasse ( Stig 

kopierer og legger inn på butikken- vi andre fordeler rodene mellom oss.)Kaffe og kringle i. 

pausen(Anna-Brit). Årsmøte starter med innlegg med varaordfører Vidar Holmsen Engh med 

tema: Hvordan utvikle  Gjeving ? som et ledd i kommenes innbydelse til å delta aktivt til ”Vitale 

lokalsamfunn i Tvedestrand”. VI MØTES KL. 18. for å rigge til. Ragna Marie sørger for blomster. 

5.  17 mai. Status og forberedelser 

Vi har etter ringerunde fått med 12 stykker , men ingen fra idrettslaget. Mulig å spørre om hjelp til 

ordne dagen før? ( Ragna Marie hører med Håkon som sitter i styret.) Charlotte spør elever på 

Risøya. June blir med på første møte for å overføre informasjon. 

6. Referat - og oppfølgingssaker.  

Trafikksikkerhet: Det hugges og ryddes effektivt mellom Gjeving og Dypvåg! Når det gjelder 

nedsatte fartsgrenser, lys og fortau så bør vi gjenta søknaden neste år. 



Badehuset: Det er en underskrevet avtale med hotellet fra februar 2019 om Gjeving Vel sin 

rett til å bruke Einarsvika med ballbingen. Peter sender avtalen til tinglysing. 

Befolkningstall: Det er ønskelig å ha en oppdatert liste med navn, adresse, mobil og mail-

adresse for bedre oversikt over hvem som bor her, gjerne hvor mange i hver husstand og hvem 

som vil være medlem. Frode har en liste som ikke er helt oppdatert. Vi følger opp videre. 

 

For Gjeving Vel, Ragna Marie Haugland, sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 

 


