
Referat	fra	styremøte	i	Gjeving	vel	
Tirsdag	11.januar2022	kl.19.00	sted:	Grendehuset	

Tilstede: Peter, Bjørn Inge, Anna  Brit , Frode ,Arild, Stig, Lisbeth og Ragna Marie  

Peters  innledning : Han har funnet en protokoll fra Gjeving Vel fra 1984  -1990.Legges i samling av 
protokoller,- oppbevares på Gjeving Vel sin bod på Grendehuset. 

Videre har han en funnet en protokoll fra 1934 tilhørende tidligere Gjeving Kristelige Ungdomslag , 
omhandler blant annet forslag til tomt for ungdomslokalet,  nå Knatten barnehage. Vi ber historiker 
Håkon Haugland om å se igjennom og komme med forslag til oppbevaring.  

Sak 1: Godkjenning av innkalling og styremøtereferat fra 06.12.21. 

Godkjent . 

Sak  2: Siden sist / referatsaker.  

Bryggekomiteen: På Rotastranda blir det en fornyelse av kontrakt med nye 75 år av avtalen med Tore 

Bjørn Hansen. Ikke underskrevet ennå. 

Nybrygga : Høringsuttalelse om utbedring av privat brygge. Styret har ingen innsigelser da dette ikke 

vil komme i konflikt med offentlig plasser. 

Godkjente referater : legges ut på Gjeving Vel sine sider. Ragna Marie tar også ansvar for å gjøre 

Erlend oppmerksom på endring av styremedlemmer.  

Dagenes styre : Leder Peter Svalheim, nestleder Bjørn Inge Hansen , kasserer  Frode Hansen, sekretær 

Ragna Marie Haugland, styremedlemmer er Lisbeth Hornes, Anna Brit Løvdal Nilsen, Arild Tansø og 

Stig Ertzeid. 

Sak 3:Ikke godkjenning av styret i Brønnøysundregisteret. 

En mangel ved protokoll fra årsmøte 2021 som egentlig går tilbake helt til styremøte 16.06.20 der 

styremedlem Nina Sperre Nilsen har gått ut på grunn av flytting og Arild Tansø av den grunn rykker  

opp fra varaplass til fast medlem. Dette er mulig ikke meldt inn til Brønnøysundregisteret. Det 

kommer ikke klart frem i årsrapporten av hvem som ikke er på gjenvalg i styret, kun de som har sagt 

ja til gjenvalg, så Arild Tansø rolle er derfor ikke tydelig. Styret velger å avvente søknad om 

godkjenning til ETTER  kommende årsmøte . 

TIPS: La det komme tydelig frem medlemmer i nåværende styre ,  hvem som er på valg/ikke på valg 

og tydelig i etterkant hva som er resultatet etter årsmøte /valg. 



Sak 4 :Forberedelse til årsmøte :                                                                                             

Valgkomiteen bør varsles( Peter). Vi satser på ”vanlig” årsmøte med servering av kringle og kaffe hvis 

tretningslinjer for smittehåndtering tilsier det. Det er lov å være 50 tilstede, sjelden det kommer flere 

enn dette. Vanlige årsmøtesaker. Det er også ønskelig med et foredrag på ca.30 min, - gode forslag til 

fordragholdere er Ellen Svalheim, Tore Gustavsen(lokale postkontor), Barth-Andersen (Risøya), 

Morten Løvdal(lokale bildehistorie). Peter spør! 

Sak 5:Ny 17.mai- juletrefestkomite.  

17.mai på Gjeving har de to soste årene vært båtkortesje gjennom Lyngør. Nå er det håp om kunne 

komme tilbake til gammel god nasjonalfeiring med tog og fest på /utenfor Grendehuset. 

MEN- ingen i den gamle komiteen ønsker å fortsette, så vi må tenke nytt. June Marcussen har 

protokoll, men har ikke mulighet til å lage ny komite. Siden elevene ved Risøy folkehøyskole er her 

ennå så tar Peter og hører med Risøy v / Charlotte Lindvik om hun være leder. Ragna Marie hører om 

strikkekafeen kan være på kjøkkenet. Det kan også være aktuelt å dra med idrettslaget og 

ungdomsklubben. 

Forslag til årsmøte: Styret i Gjeving Vel og Gjeving idrettslag har ansvar for å finne 17.mai-konite. 

Sak 6 :EVT. 

Salg av skolen: Det er mye gammelt på loftet på skolen som bør gjennomgås av lokale innbyggere. 

Håkon Haugland blir forespurt og med tips om å få med seg Halvor Kjørholt. 

OBS! Da Gjeving skole ble lagt ned ble også en del utstyr etc. tatt med til Dypvåg skole. Blant dem en 

flintøks som ble funnet av Halvor Goderstad i 1967 under utgravingen av skoleplassen på Gjeving. 

Det er det eneste funnet på Gjeving som er registrert i universitetes oldtidssamling.(Se Gjeving-boka, 

s.9) Stig som rektor ved Dypvåg skole får i oppdrag å finne ut av dette. Den bør tilbake til Gjeving! 

For styret ,Ragna Marie Haugland, sekretær. 

 

 


