
Innkalling 

Utvidet styremøte Gjeving Vel 8. april 2019. Kl. 19.oo-21.oo 

Agenda  

NB forfall meldes 

 Komite-medlemmene innkalles også. 

1. Det nye styret. 
 

2. Gjennomgang av referat fra årsmøte. 
 

3. Brygge komiteen 
Status, oppfølging. 
 

4. Badehuset, Einersvika 
Status, oppfølging 
 

5. Langheikommiteen 
Status, oppfølging. 
 

6. Styrt Grensehuset : 
Det skal velges to fra styret til Grendhus-styret 
 

7. Oppdatering av hjemmeside 
Erlend. Ida 
 

8. Kodelås Grendehuset. 
Hva kan gjøres med kodelåsen til Grendehuset? Hele Gjeving kjenner koden. 
 

9. Vel-benkene: 
Eksisterende benker må settes ut. Det må anskaffes nye benker til erstatning av de 
som er gått dukken.   
 

10. Brev ang. fortau / lys i forbindelse med Lindegard senteret. 
 

11. St. aften.  
Bål og dugnad 
 

12. 17. mai 



Har Gjeving Vel noe med 17.mai på Gjeving å gjøre? 
 

13. Møteoversikt – styremøter –medlemsmøter. 
 

14. Saker som styret må følge opp. 
 

15. Fylkesveg 411 
Arne Martin har sakt seg villig til å følge opp dett på vegene av Gjeving Vel. 
Fullmakt? 
 

 Eventuellt. 

 Mvh 
 Martin Sandtrø 

Bergendalshøgda 15 
4912 Gjeving 
Mob. 99022175 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GJEVING VEL – Styremøte – REFERAT 

08. april 2019 kl 1900 Grendehuset 

Til stede                                                                                                                                                           
Fra styret. Martin Sandtrø, Ragna Haugland, Anna Brit Løvdal, Lisbeth Solberg, Frode 
Hansen, Grete Jensen. Fra badehuskommiteen. Per Mostad. Fra bryggekommiteen. Roger 
Løvdal, Frode Ellefsen  

Forfall                                                                                                                                                                     
Bjørn Inge Hansen, Nina Sperre Nilsen 

Det nye styret                                                                                                                                                                
Leder: Martin Sandtrø 
Kasserer: Frode Hansen 
Sekretær: Grete Jensen 
Medlem: Lisbeth Solberg 
Medlem: Nina Sperre Nilsen 
Medlem: Bjørn Inge Hansen 
Medlem: Anna Brit Nilsen 
Medlem: Ragna Marie Haugland 
Revisor: Aasulv Løvdal 

Gjennomgang av referat fra årsmøtet                                                                                                                 
Foreligger ikke enda 

Bryggekommiteen, status, oppfølging                                                                                                                           
Alle bryggene er fullt belagt, og det er noen få på venteliste.  

Det som gjenstår på den nye flytebrygga på Nybrygga er vann og strøm. Frode følger opp at det blir 
ferdig. 

Evt nødvendig utbedring/utvidelse av bryggene på Rotstranda. Kan bli aktuelt å se på til neste år.  

Angående parkering til båtplasser på nybrygga. Usikkerhet hvilke avtaler som gjelder.                                         
Martin kontakter kommunen. Martin og Frode samler det som finnes av dokumentasjon. 

Det kom forslag om å lage rampe til sjøsetting og landsetting av båt med egen tilhenger.                                
Martin henvender seg til kommunen angående kommunal tomt for eventuelt plassering. 

Badehuset, Einarsvika                                                                                                                                            
Badehuskommiteen vil drive utleie og arrangementer som tidligere. 

Ny avtale med Sørlandet Sjø og Fritid om leie av grunnen til badehuset for de neste 20 åra mangler 
tinglysning og underskrift på tinglysningspapirene.                                                                              
Badehuskommiteen skal følge opp.  

Langheikommiteen                                                                                                                                           
Tiltakene med vaffelsalg, kaffe og saft på utvalgte søndager fortsetter som før 

Styret i Grendehuset                                                                                                                                                     
Fra Gjeving Vel skal det velges en ny representant til dette styret. Denne konstitueres fra det nye 
styret.  

Grendehuset har fått en gave fra Strikkeklubben. Det er et maleri av Grethe Swan. Vi takker. 

Det ble stilt spørsmål til ansvarsforholdet mellom Gjeving Vel og Tvedestrand kommune ang 
bygningene skolen/grendehuset nå som skolen er lagt ned.                                                                  
Grendehusstyret skal se på dette. 



Oppdatering av hjemmeside                                                                                                                                  
Som tidligere 

Kodelås Grendehuset                                                                                                                                                   
Grendehuset har fått ny ytterdør med kodelås. Det er et problem at veldig mange kjenner til koden 
etter hvert, og det er observert folk inne uten at det har vært arrangementer.                                         
Grendehusstyret vil se på hvordan dette kan løses. 

Grendehusstyret bes også å se på regler for utleie med tanke på renhold etter bruk, og mulighetene 
for å stenge av kjøkkenet da det stadig står oppvask på kjøkkenbenken etter bruk av gymsalen. 

Vel-benkene                                                                                                                                                             
Det er behov for tre nye benker. Frode undersøker priser. 

Brev ang. fortau / lys i forbindelse med Lindegard senteret                                                                 
Kommunen har ansvar for lysstolpene. Lingard-senteret er informert. 

St-Hans aften                                                                                                                                                         
Gjeving Vel arrangerer og drar i gang dugnad som tidligere.                                                               
Behandles i detalj på neste styremøte 

17.mai på Gjeving                                                                                                                                                 
Spørsmål m Gjeving Vel har noe ansvar for 17. mai feiring på Gjeving.                                                          
Det er egen 17. mai komité uavhengig av vellet. 

Møteoversikt – styremøter –medlemsmøter Dato for styremøtene dette og det neste året 
fram til årsmøte: 11.juni, 26. august, 30. september, 28. oktober, 25. november, 13. januar 
og 17. februar.                                                                                                                                            
Medlemsmøte 28. januar.                                                                                                                                  
Årsmøte 24. mars.                                                                                                                                                        
Dato for seniortreff bestemmer denne komiteen selv (Jens Martin og Lisa Marcussen).  

Styremøtene holdes vanligvis på Grendehuset. 

Grete lager egen aktivitetsplan som legges ut på Gjeving Vel sin hjemmeside. 

Saker som styret må følge opp                                                                                                                        
Fylkesvei 411. Martin følger opp sammen med Laget Vel.                                                                                  
Fiber på Gjeving og Telenor. Det reageres på at enkelte har fått tilbud om fiber, og enkelte 
ikke har fått.                                                                                                                                                          
Martin følger opp. 

Fylkesvei 411                                                                                                                                                                
Se forrige sak 

Eventuellt                                                                                                                                                                      
Ingen saker 

Grete Jensen                                                                                                                                                      
Sekretær 

 

 


