
Referat fra styremøte i Gjeving Vel 14. 06.2022 

Tilstede: Martin, Bjørn Inge, Anna-Britt, Lisbeth, Arild, Frode og Ragna Marie 

Meldt avbud: Stig 

Sak 1: Einersvika: Strømutgifter/ samarbeid med hotellet. 

Gjeving Vel er i dialog med Einersvika huseierlag, kommunen og hotellet om bruk av 
Einersvika som friområde. Dette innebærer retningslinjer, vedlikehold/ renhold, utgifter og 
booking. Evt. klager som Gjeving Vel mottar vil videresendes til kommunen. 

Strømutgifter på badehuset: Badehuset har egen strømmåler og bruker ca 5000 kw per år. I 
kroner betyr det 10-11.000 kr i løpet av de siste to årene. Gjeving vel er bedt om å betale 
halvparten og gjør dette nå i påvente av tydeligere avtale med hotellet og deres bruk av 
badehuset. 

Sak 2: Grendehuset,-etterslep av vedlikehold av Tvedestrand kommune. 

Grendehuskomiteen har purret på kommunen i forhold til manglende vedlikehold. Martin 
(leder) tar kontakt med Frode(leder i Grendehuskomiteen) for felles brev vedrørende 
vedlikehold. Et forslag: Noe av arbeidet kan gjøres på dugnad, - regning på materialer sendes 
til kommunen. 

Sak 3: Bryggene og parkeringsplassene på Rotstranda. 

Ny avtale er inngått på nye 30 år. P-plassen er ryddet og gruset, gamle flytebrygger er flyttet 
til skoleplassen. Planen er å dele ut parkeringsbevis til de som har båtplass her. Grunneier 
har selv to plasser. 

Sak 4: Gjeving Vel,- Brosjyre / folder. 

Det står mye på nettsiden som kan brukes som informasjon på en folder. Nettsiden bør 
muligens redigeres. Gjeving vel henvender seg til Ida og Erland med oppfordring om de kan 
se på dette(Anna-Britt tar kontakt). 

Sak 5: Medlemslister,-folketall. 

Martin (leder) har laget liste, andre forespurte oversender direkte til Frode- helst både med 
mail og telefonnummer. 

Sak 6:St.Hans. 

Gjeving vel har sin faste bål-plass på Flatskjæra, dette er registrert i Raet Nasjonalpark. 
Gjeving Vel anmoder alle til å ta med RENT brennbart materiell ,-eller en sekk med ved. 
Anna-Britt kontakter Ida for å få info ut på nettet. 

For Gjeving vel, Ragna Marie Haugland, sekretær. 


