
Gjeving Vel  ,- referat fra styremøte 12.okt. 2021 

Tilstede: Peter, Anna Brit, Bjørn Inge. Lisbeth, Stig, Ragna Marie 

Forfall : Frode og Arild, tidligere leder Martin var invitert til overføring av pågående saker , 
men måtte melde avbud. 

1.Konstutuering/ ansvarsfordeling :  Leder :Peter Svalheim  

Nestleder: Bjørn Inge Hansen 

Sekretær :Ragna Marie Haugland 

Kasserer  : Frode Hansen 

Styremedlemmer: Lisbeth Horne, Anna Brit Løvdal  
Nilsen , Arild Tansø og Stig Ertzeid 

Representanter til Grendehusstyret: Anna Brit , Arild og Frode. 

2.Godkjenning innkalling/ referat fra17.08 og årsmøte: Ingen bemerkninger på innkalling, 
men vi trenger en påminnelse dagen før hvis innkalling kommer lenge før møtet ! Referat fra 
17.08 godkjent(?snakket vi om det?? Det skal legges ut på nett etter godkjenning ) 

Referat fra årsmøte foreligger ikke ennå, Anna Brit tar kontakt med Grete Jensen( tidligere 
sekr.) 

3.Saker det jobbes med. Status ,oppfølging og overlevering v / Martin. 

Martin har meldt av bud, men vi går igjennom saker likevel: 

-Salg av Gjeving skole: Gjeving skole (gamlebygget)har mulig kjøpere(skal like vel ut på det 
åpne markedet)Martin sitter foreløpig på det meste av informasjon/ tidsperspektiv. Ved evt. 
overtagelse av Grendehuset trenger vi ekstern hjelp. Nåværende avtale er svær god for vår 
del, men på sikt kan avtalen bli tatt opp til ny vurdering av kommunen, og da til ugunst for 
Gjeving Vel/idrettslag. Vi ønsker fremdeles at kommunen utbedrer manglende 
vedlikehold,evt et vi får deler av salgssummen. Utgifter per år er ca. kr.100.000. Vi tar opp 
saken igjen på neste møte og inviterer Martin på ny. 

-Einarsvika- Jan Marcussen og Frode Hansen er i dialog med hotelleier med tanke på 
manglende renhold og rydding.( Kommunen skal ta søppel)Det er en usignert avtale fra 2019 
som er ønskelig å få på plass. Vi avventer tilbakemelding. 

-Oppfølging av årsmøtevedtak vedrørende vei – 

Fartsgrense: Det er ønske om 50 km fra Begendalskrysset, videre 40 km fra nedkjørsel til 
Gjeving marina og helst resten av Gjeving! Det er ønske om farsthumper før og etter 



butikken grunnet barnehage. Veivesenet kontaktes for veiledning om hvordan vi skal gå frem 
( Peter tar dette.) 

Fortau: Samtidig ønsker vi å purre på fortau opptil Bergendalskrysset. 

Lys: flere lyspunkter er mørke. Bjørn Inge kommer med nyttig informasjon om en link til 
kommunes hjemside , se  under  ”vei/ parkering/havn”- ”Vei og veilys”. Her kan 
enkeltpersoner melde fra via mail. Bjørn Inge tar en runde på kveldstid for å sjekke/melde 
inn manglende lys langs hovedveier, han legger også informasjon om linken ut på Gjeving- 
siden. 

Kantrydding: dette gjelder spesielt mellom Gjeving og Dypvåg, spesielt dårlig sikt i svingen 
før vi kommer til Eiknes. Ellers må store lastebiler legger seg ut mot midten av veien grunnet 
overhengende trær. Martin konfereres i forhold til kontaktperson i vegvesenet.( Ragna 
Marie). 

Benker: Er bestilt på Lisand, men ikke hentet. Vi trenger nå 4 stykker. Håkon Haugland har 
sagt seg villig til vinteropplag av benkene på låven i Bergendal. Ragna Marie forhører seg 
med Martin om henting av nye benker og tar ansvar for vinterplassering. Obs : Det bør stå 
Gjeving Vel på benkene! 

Oppgradering av riksvei 411: ca.400 meter gjenstår (mellom oppgradert vei), + videre opptil 
Bergendalshøgda. Den verste humpen er delvis fylt på med asfalt Det har vært dialog med 
veivesenet, de mangler penger. Vi hører med Martin (Ragna Marie). 

Bryggene: Jan Marcussen og Frode Hansen jobber med avklaring mellom Gjeving og Lyngør 
Vel. 

Stier på Gjeving: 

- Status og framdrift Kyststi : Idrettslaget er flinke med dugnad på nåværende stier, men det 
jobbes også med en Kyststi som er et landsdekkende fenomen. Det har vært noe stillstand i 
framdriften her, noe som skyldes manglende forsering over Svaen. Det blir et distriktsmøte i 
”Sti-gruppene ”19.10.på Borøy, Peter deltar fra Gjeving Vel, og Fredrik Markussen fra 
idrettslaget( deltatt før). 

-Svaen/ Gjevinggården/ trappa til Nakkedra: Viktig at Gjeving Vel fortsetter å kjempe for 
allemannsretten til å gå over Svaen/ opptil Svaen. Dette er felles kulturarv. 

-Kråkeheia-Einarsvika: To privatpersoner begynner i høst på oppgradering av denne gamle 
stien(som også går opp til hytter). Kommuen har tidligere bedt om uttalelse og Gjeving Vel 
gjentar at vi ser positivt på dette og har uttalt at den også skal være til bruk for allmuen. 

4. Betakking  



Avtroppende leder Martin og sekretær Grete får overrakt blomster i etterkant av årsmøte ( 
Ragna Marie).   

5. Søknad om støtte fra Einarsvika huseierlag til krattrydding med geiter . 

Dette er en spennende tanke, men er dette Gjeving Vel sitt ansvar? Det er ønskelig om en 
støtte på kr.4000 fra Velet, er de riktig å bruke fellesskapets penger til krattrydding? Styret 
sier nei i denne omgang og tilbyr årlig dugnad for å bidra rundt Einarsvika / badehuset. 

Vi tenker videre på bevaring av kulturlandskapet vårt og informasjon om hvordan gjøre 
dette. Hva med en gruppe som kan jobbe videre med teamet? Vi tar dette opp igjen på neste 
møte. 

6.Møtekalender -21/22: 

Årsmøte 29.03  2022. 

Styremøter: 09.11, 07.12, 11.01, 08.02, 08.03 og 05.04 

Evt. 

Adventskaffe: egen gruppe som har ansvar for dette: Anna Brit hører med Marit Marcussen 

17.mai – komiteen: Hvem sitter der?? Vi forhører oss og tar med til nestemøte! 

 

For Gjeving Vel, Ragna Marie Haugland, sekr. 

 


