
Referat fra styremøte i Gjeving Vel 10 februar 2011. 
 
Tilstede: Thomas, Svein Olav, Harald, Sverre og Anna Brit 
 
Sak 1. Referat fra forrige styremøte 20 januar 2011 
 Godkjennes med retting av årsmøtedatoen fra 10 mai til 10 mars. 
  
   
Sak 2. Brev inn / ut. 

Thomas leste brev som han sender Tvedestrand kommune angående 
byggesaksmelding fra gnr. 84 bnr. 18 og 22, der han ber de ta hensyn til en gangvei  
mellom Gjevinggården og Nakkedra. Denne veien ble anlagt i forbindelse med 
etableringa av Christiania Ullvarefabrikk. Det er Peter og Ellen Svalheim som har 
kommet med denne henvendelsen og siden dette er av lokalhistorisk verdi synes styret 
i vellet at vi kunne kommentere dette overfor kommunen. 

Sak 3. Brøyteavtale. 
Som avtalt har Thomas vært i kontakt med andre aktuelle aktører for brøyting. Da 
Gjeving Marina har informert oss om at de kan få problemer med å oppfylle sine 
forpliktelser i brøyteavtalen p.g.a personellmangel. 
Resultatet ble som følger: 
Vi har vært i kontakt med flere firmaer utan å komme fram til en avtale. 
Thomas kontakter Gjeving Marina og informerer om dette. 

Sak 4. Søknad om tilskudd. 
Jan Larsen har skrevet et brev til Sparebankstiftelsen DnB NOR, der han på vegne av 
Vellet søker om midler som stiftelsen deler ut årlig. Styret enig i at søknaden bør 
sendes. 

Sak 5. Planlegging av årsmøte 10 mars. 
Årsmøte avholdes 10 mars kl. 19.00. Styret møter kl. 18.00. Arbeidsoppgavene er 
fordelt.Thomas ordner med annonse i Tvedestrandsposten og varsler valgkomiteen. 
Svein Olav kjøper kringle. Anna Brit kjøper kaffe ,brus etc. 
Peter Svalheim forteller om den siste boka si, og Ellen viser bilder og forteller fra 
deres tur til Nepal. 

Sak 6. Eventuelt. 
Svein Olav informerte om ståa for Badehuset . Jan M., Per M., Harald M., og Svein 
Olav har jobbet dugnad en del tirsdager, prøver å få ferdig badstu og dusj før vinteren 
er over. 
Det som gjenstår er benker og dør til badstu. Dette skal Jan M. lage.Gjenstår også noe 
rørleggerarbeid i dusjene. 
Vi må også få rede på hvem som står som eier av Ballbinge, Sandvolleyballbanen og 
Badehuset. 
 
 
Gjeving 15.02.11 
Anna Brit  

   


