
GJEVING VEL – styremøte – REFERAT 

Tirsdag 11 juni 19 kl 19 til 21 

 

Til stede: Martin, Lisbeth, Nina, Bjørn Inge, Grete 

Forfall: Frode, Anna Brit, Ragna Marie 

 

Referat fra styremøte 8 april                                                                                                                             
Gjennomgått og godkjent 

Valg av nestformann                                                                                                                                                        
Nina Sperre Nilsen. Styret gir leder og nestleder rett til å signere for Gjeving Vel. Signaturen er gyldig 
hver for seg. 

Valg av representant til Grendehusstyret                                                                                                                       
Anna Brit Løvdal 

Kjøp av Vel-benker                                                                                                                                                            
Saken var oppe i forrige styremøte, men er uavklart. Martin undersøker om benker er bestilt. Hvis 
ikke hører Martin med Lisand om 3 benker. 

St-Hans feiring                                                                                                                                                                   
Feiring legges til søndag 23/6 fra kl 1800. Annonseres på facebook (Ida) og lapper rundt omkring på 
postkassestativer og butikken (Grete). Bjørn Inge prøver å få til en dugnad for bålbygging.                                
Senere ble det, etter ønske fra noen Gjevingboere, flyttet til lørdag 22/6, hvilket ble gjort. 

Status Fv 411                                                                                                                                                                    
Martins aksjon for oppmerksomhet ang utbedring av Fv 411 var vellykket, og fikk mye pressedekning. 
Kommune- og fylkespolitikere er vitende om veiens tilstand og aksjonen, og ønsker også å få til en 
utbedring.  Det jobbes med å få veien inn på kommunebudsjettet til høsten, og vi oppfordrer til å 
påvirke politikerne. Deler av veien er ferdig grunnervervet, og anbudsforespørsel er på vei ut til 
diverse entrepenører. Sam Eyde videregående skole skal utbedre veien forbi Svinebutjenna.  

Fibernett Gjeving. Kartlegging av utbygging så langt                                                                                                           
Martin har skaffet oversikt over utbyggingen fra tidligere, og den som Telenor gjorde sist vinter. I 
møte med A-nett, kan de være interessert i å bygge ut videre, og å beregne pristilbud på utbygging til 
øvrige Gjeving. Det er allerede klart at kommunen har ikke midler til hjelp i utbygging av fibernett på 
Gjeving 

Farlig skolevei Bergendal til Bergendalshøgda                                                                                                           
På kommunestyremøte i mai 2019 ble denne veistrekningen klassifisert som farlig skolevei, og barna 
burde bli hentet og brakt med buss. Vegvesenet har allerede ervervet grunn for å bygge snuplass for 
skolebuss på Bergendalshøgda, men ingenting har skjedd. Martin har sendt brev til kommunen for 
avklaring av hvem som har ansvar for dette, og hvor saken står. 

Moloen/brygga i Einersvika                                                                                                                                                           
Det er store, ustabile stein, og huller i «gangbanen» på moloen. Dette mener styret i velet at trenger 
utbedring og påfylling. Martin vil kontakte bryggekomitéen og idrettslaget for om mulig å få til en 



dugnad, og for å planlegge og bli enige om hva som kan gjøres. Lyngørporten er også interessert i å 
forskjønne moloen 

Kontingent 2019                                                                                                                                                                      
Martin er i kontakt med Frode (kasserer) 

Eventuelt                                                                                                                                                                                      
Stien over Svaen                                                                                                                                                                            
Brukere av stien (beboere i Gjevinggården) vil ta saken til Jordskifteretten. Disse spør om Gjeving Vel 
vil stille som part i saken for å få utvidet bruken for allmenheten.                                                                                      
Velet svarer: «Velet går for å, på allmenhetens vegne, støtte den hevden som er på stien, men ønsker 
ikke å være part i saken». 

Post og saker til Gjeving Vel                                                                                                                                                      
Det er enighet om at Martin sender kopi av aktuelle saker til alle i styret. 

 

Neste styremøte er mandag den 26. august 

GOD SOMMER TIL ALLE 

 

Grete Jensen 

 

 

 

 


