
Referat fra 
Styremøte i Gjeving Vel, tirsdag 09.02.2016. 

kl. 1900 på grendehuset. 
 
Saksliste: 
Sak 16/05 Referat fra forrige styremøte: 
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått uten særskilte kommentarer og 
ble godkjent 
Sak 16/06 Bryggesak: 
Vel’et har mottatt nabovarsel fra Skaara Arkitekter som representerer Lyngør 
Båtbyggeri. Bryggeløsningen i nabovarselet er en kopi av reguleringsplanen, og 
er i tråd med det vi tidligere har diskutert og akseptert. Styret ser intet behov 
for tilbakemelding / klage på nabovarselet. 
Viktig at Gjeving Vel avklarer hvor mange plasser vel’et har behov for, 
eksisterende og nye, samt hvor mange plasser Lyngør Vel / beboere ønsker og 
er villige til å betale for. 
Arvid fører kontakten med Lyngør Vel / Eli Pedersen for å sikre en avklaring. 
Styret har videre mottatt brev fra bryggekomiteens leder og nestleder som 
ønsker å endre organiseringen av bryggekomiteen. Styret tok brevet til 
etterretning. 
Styret i vel’et ser et behov for å skille løpende drift av bryggene og investering i 
og etablering av nye brygger. Løpende drift forblir et ansvar i bryggekomiteen. 
Investering og nye brygger løftes opp i vel-styret med dedikerte 
styremedlemmer som ansvarlig. Dette særlig på bakgrunn av at det er vel-
styret som er økonomisk ansvarlig og ikke styret i bryggekomiteen. 



Morten lager et utkast til en formulering til neste styremøte når det gjelder 
fremtidige investeringer i brygger.      
Sak 16/07 Årsmøte: 
Det ble diskutert mulige temaer for en «faglig» innslag på årsmøtet og styret 
samlet seg om et foredrag om den nye nasjonalparken «Raet». Morten følger 
opp mot fylket. 
Ellers ble oppgaver til organisering og bespisning fordelt. 
Arvid følger opp mot valgkomiteen. 
ML sender ut forslag til korrigerte vedtekter, som har noen få logiske feil. Ingen 
endringer som vil få praktisk betydning. 
Sak 16/08 Økonomi – regnskaper: 
Arvid hadde fått tak i de forskjellige komitee-regnskaper, slik at disse også kan 
sendes til revisor. 
Det ble kommentert at «Badehuset» bør få egen bankkonto. 
Langhei-komiteen bør sette opp et regnskap og redegjøre for hva pengene går 
til. 
Grendehusregnskapet manglet. 
Hovedregnskapet var også klart, og viser en økning i antall medlemmer, 
primært hytte-eiere. 
Sak 16/09 Saksinnledninger v/ Morten Lindvik 
Ble dekket under punktene om brygger og vedtekter 
Sak 16/10 Eventuelt: 
Styret har mottatt brev om manglende veibelysning og vil følge opp saken. 
 
ML / 9.2.2016 


