
Referat fra styremøte i Gjeving vel 
Tirsdag 9. november kl.19.00-21.00, sted: Grendehuset 
Tilstede: Peter, Anna  Brit , Arild, Stig, Ragna Marie og Lisbeth kom  15 min forsinket. 

I tillegg til styret deltok tidligere leder Martin Sandtrø på noen av sakene. 

Meldt avbud: Bjørn Inge og Frode. 

Martin får ordet først med diverse: 

1. Vifte til gymsal+ garderober er defekt. Kommunen har vært der og byttet kondensator, men 
styringsboksen til vifta er defekt, bryter er avslått inntil det elektriske anlegget er sjekket. Per 
Mostad kjenner anlegget og kontaktes. ( Grendehusstyret tar dette videre). 

2. Brønnøysund-registeret: Gjeving Vel er reg, her og trenger melding om endring av  styret, 
trenger navn og hele fødselsnummeret  samt protokoll fra årsmøte.( Peter som leder følger 
opp dette). 

3. Mail Gjeving Vel- Martin får fremdeles mail. Erlend må få beskjed om rette opp i 
dette(Peter). 

4. Hjertestarter- er stasjonert på utsiden av butikken. Viktig å sjekke batterier. Ansatte på 
butikken vil merke det pga pipelyd. Den skal være registrert, men sjekke om den kommer 
opp på søking. Kan det være aktuelt å gjenta kurs i bruken av hjertestarteren? Ragna Marie 
tar ansvar for å følge opp , henter informasjon hos tidligere leder . 

 

Sak 1: Godkjenning av styremøteref fra 17. august 21 og 12. oktober 21 

Godkjent med en endring -. Årsmøte flyttes til 29.mars 2022 grunnet statutter som tilsier at” årsmøte 

skal avholdes i løpet av mars”. 

Sak  2: Siden sist / referatsaker: TV-aksjonen. Stimøte Borøy. 

TV-aksjonen- fungerte greit. Flott å ha med Risøy-elever. Martin får kjentmann og sjåfør- takk! 

Det fins ferdig laminerte rodekart, det viser seg at leder av Velet ofte blir involvert i gjennomføringen 

av Tv-aksjonen er lokalt. 

Stimøte på Borøy: Peter deltok, Fredrik Marcussen  ( Gjeving I.L) var forhindret. Utgangspunktet er 

planen fra 2011, men ikke alt er gjennomført. Det er to alternativer i denne planen for å binde Hope og 

Gjeving sammen: 1.Bru fra Risøya og over til Hope, 2.Eller merket sti fra Saltrøfeltet til 

Bergensdalskrysset og videre til Langhei.  

Sak 3:Adventskaffe, juletrefest. Status.  

I år blir det adventskaffe  ,- 1. søndag i advent, 28.11.Marit Marcussen og hennes hjelpere er i full 

gang. Invitasjon kommer   i  postkassen. 



Vedrørende 17.mai- komiteen: Anna Britt hører med June Marcussen, det har jo ikke vært 

gjennomført feiring siste to år pga Covid-19. 

Sak 4:Stier på Gjeving. Status, videre framdrift.  

Vi har mange flotte stier på Gjeving på i Ytterskaug ( langs kysten) og Innerskaug ( mot Laget/ Hope/ 

Dypvåg). Idrettslaget har vært flinke med vedlikehold.. En ide som er nevnt i Planen fra 2011 er bru 

fra Risøya mot Gloppe.- det må jo da bli to bruer . Risøya viser seg på forespørsel  ikke å være særlig 

interessert i denne ideen. 

Er det aktuelt med en egen sti-gruppe på Gjeving?? 

Sak 5 :Trafikksikkerhetstiltak. Forslag til brev . 

Som oppfølging etter årsmøte har Peter skrevet forslag til brev til Agder Fylkeskommune v / 

trafikkansvarlig  . Brevet omhandler ønske om redusert fra  ( 50 km/t )  på veien fra Svinebutoppen + 

Ålkartjenn  til Plauen, derfra 40 km / t  på hele nedre Gjeving / Risøy. Det er også ønske om fartsdump 

før og etter butikken. Begrunnelse er skolevei, barnehage, uoversiktiglighet og byggeaktivitet som gir 

økt trafikk nå og også i fremtiden. Brevet blir også forelagt Knatten barnehage, butikken på Gjeving, 

idrettslaget og Lyngør Vel, både som info og evt . også  underskriftstøtte. 

Videre fremgår det også sterkt ønske om å fullføre planlagt fortau fra Hagen via opp til innkjørselen til 

Bergendalshøgda. Dette fortauet var med som en forutsetning for at Gjevingsamfunnet ville stille seg 

bak de store turismeutbyggingene  i bygda med 1990-tallet ,men er ennå ikke realisert. 

Videre fremkommer det i brevet ytterligere tre lyspunkt langs veien fra Risøykrysset til butikken. 

Sak 6:Kantrydding. Status. Framdrift. 

Det har vært kantslått , men det trengs rydding av trær også langs veien fra Gjeving til Dypvåg, det 

gror igjen og gir dårlig sikt og redusert fremkomlighet for store arbeidsbiler. Klokt å samarbeide med 

Dypvåg Vel, - videresendes til kontaktperson i fylket. 

Sak 7 :Salg av skolen. 

Og hva skjer da evt. med Grendehuset? Foreløpig er det ikke noen avklaring, - skolen selges først og 

da kommer saken med Grendehuset opp. I følge årsmøte skal ikke Gjeving Vel  ( = bygda) kjøpe for 

en hver pris. Nåværende avtale med kommunen er svært god, men kan på sikt bli endret og vi kan 

også ende opp som en bygd uten Grendehus ! Initativet   må komme fra oss  , kommunen avventer . 

Forslag: Styret i Gjeving Vel nedsetter eyt utvalg til å jobbe videre / presse på med  salg  og 

overtakelse av Grendehuset med de føringer som årsmøte har bestemt. Foreslåtte kandidater  til en 



forhandlingsgruppe er Georg Traheim, Aasulv Løvdal og Frode Hansen. Det er ønskelig med en 

tidsplan. 

Sak 8 Bryggene: Avklaring avtale mellom Gjeving vel og Lyngør vel. Status 

Inforrmasjon fra Frode via Mail: 

Bryggene, Eivinds Brygge.  

Har sendt en forespørsel til Betty Ann Brodersen når det gjelder kostnads fordeling.  

Hun tar dette opp på neste Styremøte.   

Har i tillegg sendt en forespørsel til Arne Thorvald, purret på han i forrige uke:)  

Der skal Kommunen stille med litt midler til reparasjon av gangveien.  

Har i tillegg fått oversendt tinglyste papirer på landfeste på "Tømmervelta" så nå er det Gjeving Vel 

sin eiendom.  

Sak 9 Einarsvika. Avtale med hotellet. Status.  

Lyngørporten, Einersvika.  

Ingen avtale, der enda. (også fra Frode via mail ) 

Sak 10: Møtekalender 2021/22: Omberamming av årsmøtedato, jfr vedtekter: «Ordinært årsmøte 

holdes innen utgangen av mars måned.» Ny dato: 29.03.2022 

Evt. Raet Nasjonalpark:  

Morten Lindvik har vært kontaktperson på Gjeving, men ønsker avlastning. Det er noe usikkert om 

hvem han er oppnevnt av. Ingen forspurte kan delta denne gangen på halvdagsseminar.Styret tar 

dette med dette til neste møte. 

 

For styret , Ragna Marie Haugland,sekretær. 

 

 


