
Referat fra styremøte Gjeving vel 

Onsdag 11.02.09 kl. 1930 på Grendehuset 
 

Tilstede: Thomas, Helge, Betty   
Forfall: Ståle, Ingrid, Kjell Reino Ansvar
Referent:   Betty 
1.Referat fra forrige møte Det er ikke utsendt referat fra møtet 21.01.09 Ståle 
2.Referat innkomne brev 

  

Thomas har pratet med Per Ch .Andersen i 
kommunen, og det fremkommer at forlengelse av 
fortau til Bergendalskrysset ikke er avklart enda. 
Det skal taes opp i kommunestyremøte i mars-09 
om hva de ekstra midlene fra "krisepakka" skal 
brukes til. Vi har heller ikke fått tilbakemelding  på 
vår søknad om fritak fra kommunale avgifter på 
badehuset i Einarsvika. 

  

3.Forslag til nye 
 kontrakter fra 
bryggekomiteen 

Det fremlagte forslaget ble gått i igjennom og det 
ble besluttet at følgende punkter skulle det gies 
tilbakemelding på om evnt. endring  /utdypelse/ 
avklaring. 

Punkt  6:  Hvorfor 2016? 

Punkt  7:  hva med samboer ? og hva skjer ved 
skilsmisse og evnt. overtakelse av hustand . 

Punkt 8: Avklare om det skal være ordlyden 
fremleie eller utlån. 

Punkt 11: Bør stå …2.5 m  til  3.0 m ,ikke 
inkludert. 

Punkt 22: Avklare det juridiske etiske rundt det å 
holde tilbake uavskrevet forskudd ved 
misligholdelse av kontrakten. 

Disse bemerkingene taes tilbake til B.K 

Det ble også bestemt at forsikring på anlegget skal 
bakes inn i driften 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thomas 



 

4. Ny skolestruktur – Hva  

    gjør vi 

  

Det skal være et møte 12.02 mellom FAU Og 
formennene i G.V  og L.V. Vi besluttet å ta 
initiativ til å få i stand et folkemøte om 
skolestrukturen i Tvedestrand. Inviterer 
medlemmer av den politisk oppnevnte komité en 
som jobber med dette. Også å invitere noen 
utenforstående til å snakke om fordeler og bakdeler 
med små/store skoler 

  

  

  

Thomas 

5.Planlegge årsmøtet 

OBS!! 

Årsmøte blir  tors.19.03  

kl 1900 

Besluttet å flytte årsmøte til tors. 19.03 kl 19.00, 
da det var bare 2 av velets styremedlemmer som 
kunne den 12.03 

Annonse i avisen kommer lør 28.02 og tir.03.03 

Utsendelse av liste over hvem som er på valg dette 
årsmøte gjøres så raskt som mulig. 

Det skal velges til 
Velet,Langheikomite,bryggekomite,grendehusstyre 

Nytt styremøte om planlegging av årsmøte blir 

 tirs 10.03.09  kl 1930 

  

  

  

Thomas 

Betty 

6.Eventuelt 

  

Vi forutsetter at Jan Marcussen fortsatt har ansvar 
for å ferdigstille badehuset i Einarsvika. Doen  er 
fortsatt ikke tilgjengelig for handikappede 

  

  

Ref: Betty Hageli 

  
 


