
Styremøte Gjeving Vel 11.02.10 
 
 
 

Tilstede: Thomas Hirsch, Harald Mostad, Svein Olav Hageli, Sverre Vestøl, May Lill 
Skjeggedal, Helge Nilsen, Anna Brit Løvdal Nilsen. 
 
 
 
1.Referat. 
Referat fra forrige møte var ikke tilgjengelig, og ble derfor ikke opplest. 
 

 
2. Oppsummering juletrefest. 
Dårlig oppmøte av bygdas folk. Men Frelsesarmeen stilte mannsterke så vi var vel ca. 45 til 
sammen. De som var der synes det var hyggelig og frelsesarmeen vil veldig gjerne at vi 
fortsetter denne tradisjonen. 
Konklusjonen ble vel at vi har lyst til  å fortsette men kanskje forandre dato, eventuelt 
samarbeide med 17mai-/ juletrefestkomiteen. Vi holder dette litt åpent. 
 
 
3. Båtplasser. 
Møte med Lyngør Vel ble utsatt p.g.a. isproblemer Lyngør Vel tar kontakt ang. nytt 
møte.Thomas har gitt kommunen v/ Svein Olav Dale beskjed om dette. Bjørn Akre har laget 
et forhandlingsforslag som skal legges frem for Lyngør Vel  og Tvedestrand Kommune. 
 
 
4. Planlegging av årsmøte 11. mars. 
Thomas har ordnet med annonse i Tvedestandsposten 11.02. 
Saker på årsmøte: 

• Vanlige årsmøtesaker: 
Årsmelding. 
Regnskap-velet og bryggeanleggene, 
Valg. 
Thomas vil fortsette som formann, så da er det bare Helge Nilsen som går ut? 
Bortsett ifra Betty Hageli var det ikke helt klart hvem som var i 
valgkomiteen .Thomas skulle spørre Gro Nilsen og Lisbeth Gruben. I 
bryggekomiteen er det også usikkerhet om det er bryggekomiteen sjøl som 
finner nye representanter . Thomas kontakter Bjørn Akre angående dette.  

• Nye vedtekter. 
Helge har hentet ut standardvedtekter frå Norges Vel. Med små justeringer kan 
disse brukes. Disse vil bli lagt ut på butikken så alle har anledning til å studere 
de før årsmøtet. Dette må opplyses om ved oppslag/ plakat. Thomas tar med 
gamle vedtekter på årsmøte 

• Orientering om bryggene. 
• Orientering om brøyteavtale. 
• Svein Olav spør Peter Svalheim om han kan fortelle litt om 

boka ”Kraftverket”. 
 



 
5. Eventuelt. 
May Lill ordner med å få registrert Velet i Brønnøysundregisteret. Thomas + 1 styremedlem 
blir fullmaktshavere. 
 
Helge undersøker det formelle med eierforhold til Badehuset og Bryggene. Tinglysing? 
 
Jan Roger har tatt kontakt med Thomas ang. brøyting, han var interressert i å ha noe av 
brøytingen på Gjeving, f. eks. Bergendalshøyda. Enighet om at han da må henvende seg til 
Gjeving Marina. Velet kommer til å fornye kontrakten med Marinaen. 
  
 
Referent 
Anna Brit Løvdal Nilsen 
 
 


