
Referat fra styremøte i Gjeving vel 14. juni 2013 

Møtet ble hold i badehuset i Einersvika og tilstede var: Bjørn, Svein Olav, Anita, Thomas og 

Sverre 

 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte  

- Opplest og godkjent.  

Sak 2. Innkommende brev 

- Liv Åsbø ønsker å melde seg ut av Velet. Husk å stryke henne fra medlemslisten. 

- Brev om blokkering av gammel sti over fra Gjevinggården over Svaen til Eikedalen. Se 

eventuelt.  

Sak 3. Brøyting 

- Ingen respons på avis-annonser. 

- Ole Georg Fjellheim har fått en gjennomgang av avtalepunkter og har lovet en 

tilbakemelding, med tilbud, før ferien. 

- Et eventuelt tilbud bør tas opp i et ekstraordinært medlemsmøte.  

Sak 4. St Hans feiring 

- Velet organiserer ikke bål i år, men Svein Olav sørger for at naturstien gjennomføres 

som vanlig. 

- Thomas lager plakat, arrangementet begynner søndag 23/6 klokken 17. 

5. Eventuelt 

- Thomas og Bjørn sørger for at de blå benkene til Velet plasseres ut på sine vante 

plasser. 

- Bjørn foreslår å heve medlemskontingenten til f eks kr. 300,- Den har vært uforandret 

på kr 200,- i mange år. Forslaget luftes på medlemsmøte. NB! Dette må tas opp på 

neste årsmøte! 

- Det er dugnad på Grendehuset torsdag 12/9 klokken 17:00. Alle er velkommen! 

- Forslag om å sette opp «pengekasse» for frivillige donasjoner på badehuset i 

Einersvika. Foreløpig prøver vi heller å øke kontingenten. 

- Støttemedlemskap for personer med fritidsbolig på Gjeving må markedsføres bedre. 

Løpeseddel med faktura og informasjon om hva Velet bidrar med i lokalsamfunnet, 

og med oppfordring til å støtte opp om dette må utarbeides. Ingen tar foreløpig 

ansvar for dette. Forslag mottas med stor takk til Thomas! 



- Svein Olav ønsker, og tar ansvar for, å markedsføre badehuset i Einersvika til 

fastboende. 

- RTA/Nybrygga (søppel) 

o Fra St. Hans og til skolestart tømmes containere hver dag. 

o Problemet er at både fastboende og hytte/øy-boere benytter anlegget til å 

kaste søppel som ikke kastes i husholdningsavfallet. 

o Når det er gjort erfaringer fra anlegget på Hagefjordbrygga vil det 

sannsynligvis komme opp liknende anlegg på Nybrygga. 

- Søppelcontainer til Saltrødfeltet står plassert utenfor bommen, og midt på det feltet 

som er regulert til offentlig parkeringsplasser. Det gjelder 6 plasser som er tenkt for 

allmenheten ved f eks tur til stranden nedenfor. Thomas skriver brev til Velet på 

hyttefeltet hvor han henviser til gjeldende reguleringsplan, hva som er avtalt, og med 

en klar oppfordring til å gjøre de 6 parkeringsplassene tilgjengelige igjen. 

- Turveien fra Gjevinggården over Svaen til Eikedalen er med hensikt blokkert. Forslag 

om å lage trapp i Gjevinggården på første del av stien til høyre for garasjen som står 

der. Thomas samler de impliserte partene og prøver å komme til enighet.  

 

  

Sverre Vestøl, referent 

 


