
Referat fra styremøte i Gjeving vel 15. januar 2014  

Til stede: Sverre, Svein Olav, Anita, Thomas, Grete 

 

Sak 1; Referater. Referat fra styremøte 19. september ble lest opp og godkjent uten kommentar. 

Referat fra ekstraordinært styremøte 10. desember ble lest og godkjent uten kommentarer. 

Sak 2; Brøyting. Etter saken som var oppe i ekstraordinært styremøte den 10/12-13, sendte styret et 

brev til de berørte parter, Jan Roger Ekedal og Odd Myre. Velet har fått brev tilbake (22/12-13), og 

dette leses opp. Jan Roger og Odd har inngått egen avtale med Skuland. 

Sak 3; Gangvei over Svaen. I forbindelse med at grunneier stengte stien fra Gjevinggården over 

Svaen henvendte Gjeving vel seg til kommunens miljøvernrådgiver. Svar derfra konkluderer med at 

allmennheten har en dårlig sak, men at kommunen vil være behjelpelig med å etablere ny adkomst 

til Svaen. Gjeving vel har som mål å få til en ny sti over Svaen. Svein Olav kontakter kommunen v/ 

Aanonsen med ønske om at vi kommer i dialog med grunneiere som kan bli berørt av ny sti.  

Sak 4; Parkering ved hyttefeltet på Saltrød. Velet har fått svar på brev til Saltrød Hyttefelts 

velforening av 1/7-13 ang parkeringsplassene utenfor bommen. Hyttefeltet er pålagt å lage en plan 

over offentlig parkering og renovasjon, og vil holde oss løpende orientert. Velet håper på en snarlig 

løsning, og i god tid før neste badesesong så ikke tilgang til stranda hindres. Saltrød hyttefelt 

informeres om dette i et brev. 

Sak 5; Årsmøte2014. Velet begynner planlegging og forberedelser av møtet som er i mars. Grete 

informerer valgkomiteen om deres arbeid, og hvem som er på valg. Thomas hører med Borøykoret 

om å ha en liten konsert. 

Sak 6; Eventuelt.  Hva gjør vi med penger som kommer inn etter utleie av badehuset? Etter flere 

forslag ble styret ble enige om å ha en egen post i Gjeving vel sitt regnskap. Svein Olav snakker med 

Bjørn om å få dette i stand. 

 

Grete Jensen, referent 

 


