
Referat fra styremøte i Gjeving Vel 

                         Tirsdag 10.03.09 kl. 19.30 
Tilstede Thomas, Ingrid, Helge og Betty   
Forfall Ståle, Kjell Reino   
Referent Betty        

Ansvar 
Saker;     
1. Gjennomgang av referat fra 
de to siste styremøtene 

Ingen kommentarer til referat fra møtet 11.02 

Ikke fått referat fra møtet 21.01 

  

Ståle 
2. Gjennomgang av brev inn og 
brev ut 

  

Thomas informerte om fortau til Bergendal. 
Han hadde sendt brev til kommunen om 
forlengelse av fortauet og midler til dette. Fått 
svar om at det skal gjøre midlertidig gangbart 
til veivesnet ferdigstiller heving av veien. Det 
blir  gruset. 

Fått brev om invitasjon om folkemøte i 
Tvedestrand om bruk av marine resurser. 
Holdes  Ons 18.03 

  

3. Planlegging av årsmøte 19. 
mars 

  

Regnskap ikke helt ferdig. Forelå et utkast. 
Revisor ser på det nå. 

Årsmelding er skrevet. Noen justeringer   i 
tillegg gjøres 

Fått tilsendt valgkomiteens forslag til nye 
representanter til verv i Velet 

Bryggene. Fått tilsendt skriv fra advokat som 
har sett på det nye utkastet til nye 
bryggekontrakt. Vanskelig for oss å 
kommentere helt, da vi ikke har det siste 
utkastet som var sendt advokaten fra Bjørn 
Akerø. Tolket det slik at de innvendinger vi 
kom med på forrige styremøte var endret 
på,men at enkelte punkter i kontrakten bør 
slåes sammen/samles og noen presiseres 
nærmere. Det vil bli tatt kontakt med Jan 
Larsen om dette. Må også etterlyse 
regnskapet for bryggene. Bestemte at 
eksemplarer av Bryggekontrakt legges ut i 
butikken før årsmøte 

Årsmøte: Møtes kl 17.30 og rigge til. 

Kjøpe kake og brus. Konfekt til avtroppende 
styremedlemmer 

Kjell 
Reino 

Thomas 

  

Frank K 

  

  

  

  

Jan Larsen 

Thomas 

  

Alle 

  



Thomas 
4. Eventuelt 

  

Grendehusstyret har fått overført tippemidler 
som har stått bundet på konto til grendehuset 
var ferdigstilt. Velet og G.I.L har rett på noen 
prosenter (8%) av disse pengene. Bestemte å 
sende ut kopi av skriv fra kommunen til 
begge styrene, og be om det blir avklart om 
alle pengene skal stå på Grendehusets konto 
eller at det skal overføres penger til 
foreningene. Både Gjeving vel og G.I.L er 
medeiere i grendehuset. 

Det skal være dugnad på grendehuset Onsdag 
18.03 kl 17 .30 hvor vi skal male gulv i 
bakrommene og lakke senen 
innvendig(vegger og tak). Må også ta ned 
seneteppe og senke dette. 

  

  

  

  

  

Betty 

  

  

Betty 

Gjeving 13.03.09 

Ref;   Betty Hageli 
 


