
GJEVING VEL – Styremøte – På grendehuset 8 september 2020 - REFERAT   

 

Til stede: Martin, Anna Brit, Ragna Marie, Lisbeth, Bjørn Inge, Frode, Arild, Grete 

 

1: Valg av representant til grendehusstyret, og trenger velets kasserer være med i grendehusstyret? 

Arild Tansø meldte seg frivillig. Styret mener at kasserer skal være medlem i grendehusstyret. 

2: Møte mellom Gjeving vel og grendehusstyrets medlemmer for oppfølging av årsmøtevedtak                                                                                                                                                                                     

Martin kaller inn til møte. 

3: Brev fra Gjeving Idrettslag med forespørsel om tilskudd til rehabilitering av ballbingen                        

Styret vedtok å støtte nytt dekke i ballbingen med kr. 25.000,- 

4: Arbeidet med å finne representanter til uavhengig gruppe (bryggeutvalg) som skal se på 

bryggekomiteens arbeid (følge opp årsmøtevedtak) pågår                                                                                               

Innledende ble det lagt følgende føringer;                                                                                                                 

- Deltakerne bør være medlemmer av Gjeving vel                                                                                                    

- Gruppa skal bestå av tre medlemmer                                                                                                                      

– Medlemmene i gruppa velger selv deres roller                                                                                                

Forslag til medlemmer var sak på forrige styremøte. Martin retter forespørsel etter denne 

rekkefølgen; Aasulv Løvdal, Thomas Hirsch, Stig Solberg, Helge Nilsen, Morten Lindvik, Svein 

Erik Albretsen 

5: Fiberutbygging og utbedring av Fv 411                                                                                                                                               

Fiberutbygging er ferdig til å koble til abonnentene                                                                                              

Fv 411 er ferdig fra Gulspettvann til Laget.                                                                                                                 

Arbeidet ved Svinebutjenna er påbegynt. Snuplass på Bergendalshøgda pågår parallelt av 

samme firma  

6: Veilys i Vastøbakken                                                                                                                                                                                                                       

Martin er i kontakt med kommunen 

7: Kurs i hjerte lungeredning og hjertestarter                                                                                                            

Martin prøver å finne en tid det passer for kursholder, velet og idrettslaget.  

8: Diverse/eventuellt                                                                                                                                                                    

- Det er strandryddeuke denne uka, og Gjeving vel har ønsket å «adoptere» Flatskjæra i 

organisasjonen Våre Strender. Vi har enda ikke hørt fra dem, men på Flatskjæra er det lite 

søppel for tiden sier Martin.                                                                                                                                          

– Badehuset har ikke konto. Vi bestemmer å opprette konto og VIPPS.                                                                        

– Langhei har konto men ikke VIPPS. Det opprettes.                                                                                                     

– 17 mai komiteen har heller ikke VIPPS, og antakelig konto sammen med velet. Frode ordner 

og undersøker.                                                                                                                                                                   

– Referat fra forrige styremøte ble etterlyst. Sekretær var ikke på det møtet, men det bør 

skrives referat.                                                                                                                                                                 

– Referat fra styremøte den 19 mai ble lest opp og godkjent 

9: Neste styremøter                                                                                                                                                                                             

Tirsdag 6 oktober og tirsdag 3 november 



 

Referent Grete Jensen  


