
Gjeving Vel -referat fra styremøte 14.11-2022 
Tilstede: Martin, Bjørn Inge, Frode Anna-Britt, Arild ,Lisbeth, Stig og Ragna Marie 

1.  Godkjenning av referat fra 19.09. 2021. Godkjent. 

2.Velbenkene-vinterlagring.  

Martin og Bjørn Inge tar inn benkene i uke 47. De får vinteropplag på låven i Bergendal,- med  
unntak av benkene som står i Rotakrysset. Disse blir flyttet opp til Grendehuset for å skjerme 
de for snømåking.  

3. Grendehuset. Vedlikehold og strøm. 

Leder har purret på kommunen og har fått til svar at de er så smått i gang med å reparere 
alle mangler / skader. Det foreligger en lang liste hvor alle mangler er notert under med 
møte med kommunenes folk. 

4. Einersvika: Strømavtalen er underskrevet. Hotellet betaler sin del i forhold til deres bruk 
av badehuset(leieavtale). 

5.Brosjyrer og nye informasjonskilt om Gjeving. 

Ida Haugen av kommet med oversikt over kostnader på brosjyre/folder og skilt. Det blir 
svært kostbart for Gjeving Vel å betale dette alene, derfor inviteres de ulike bedriftene på 
Gjeving til å bidra økonomisk da vil bli en god reklame for den enkelte. Det er også aktuelt å 
søke om støtte via Gjensidige stiftelsen, Sparebanken sør etc. Leder tar ansvar for å 
undersøke hvor vi kan søke om økonomisk støtte og frister for innlevering av søknad. Ida 
Haugen inviteres til neste styremøte der vi har ønske om å se fysisk en folder. Hun vil sikkert 
også være behjelpelig med utforming av felles brev til hver enkelt bedrift på Gjeving. 

6.Bryggekomiteen. 

Bryggekomiteen har på eget intiitativ forspurt kommunen om å få en leieavtale på 
Gamlebrygga i Vinterstø. Kommunen vil beholde to plasser , mens resten kan leies ut til 
småbåter( til vellets medlemmer) . Gamlebrygga er i dårlig forfatning og må oppgraderes 
hvis leieavtalen med kommunen går igjennom. Styret i Gjeving Vel mener dette er en god ide 
og fir Bryggekomiteen fullmakt til å få laget en avtale med kommunen. 

7. Evt.Vel-kontigenten.  Kasserer Frode kommer med forslag til årsmøte om å øke 
kontigenten. Den har stått stille på 300 kr i 10 år. Tas med til årsmøte. Kasserer tenger 
fortsatt hjelp til oppgradering/ fornying av medlemslisten. Helst med mail.adr. og mobil. 
Styret jobber med saken. 

Neste styremøte: mandag 9. jan kl 18-20.                                                                                    
Ragna Marie Haugland. Sekretær.        


