
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 15 januar 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Grendehuset  
 
NB! Forfall meldes!  
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 20.november (vedlagt)  
 
Gjeving Vel:  
Økonomi v/ Jarmo  
 
Grendehuset:  
Økonomi v/Frode 
Er faktura for leie sendt ut?  
 
Badehuset:  
Angående spørsmål om leietid for badehuset: Klippet fra grunnboken:  

 
Einersvika:  
Ingen innmeldte saker  
 
Bryggekomite:  
Flere kontaktet for båtplasser sist i året. Er alt utleid?  
 
Brygge investeringskomiteen:  
Noe nytt å tilføye?  
 
Langhei hytta:  
Ingen saker innmeldt  
 
Diverse:  
Vel gjennomført adventskaffe 
Fremdrift F411 
Valg komite - utsendelse 
Medlemsmøte flyttet til 24.januar. Planlegging.  

Årsmøtet 21.mars (ny dato i forhold til sist referatet)  

Alle komiteer skal sende inn årsrapport og regnskap, som fremlegges på årsmøtet.  



Mvh 
Arne Martin Gjøseid Styreleder 
Gjeving Vel  

Gjøseidveien 151 4912 Gjeving Mob.tlf. 95 70 78 79  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GJEVING VEL – Styremøte - REFERAT 
15.1.19 kl. 19:00 - 20:45 Grendehuset. 
 
Tilstede: 
Jarmo Røvik, Arne Martin Gjøseid, Marit Marcussen, Åse K. Røsås,  
Nina Sperre Nilsen, Bjørn Inge Hansen, Alf Anders Frydendal (vara) Delvis 
 
Forfall: 
Morten Lindvik, Frode Hansen 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 20.november (vedlagt). 
Ingen kommentarer 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo Tror ikke det er noe utestående. 
Faktura forsikring badehuset. Overlevert kasserer 
 
Grendehuset: 
Økonomi v/Frode. Forfall, info uteble 
Er faktura for leie sendt ut? Det kan se ut som det ikke er sendt ut. Mye utestående. 
 
 
Badehuset: 
Angående spørsmål om leietid for badehuset: Klippet fra grunnboken: 

 

Vi gjør ikke noe p.t., men bør ta tak i dette senest i 2021 for å få reforhandlet leie periode som går ut i 
2025. 

 
Einersvika: 
Ingen innmeldte saker 
 
 
Bryggekomite: 
Flere kontaktet for båtplasser sist i året. Er alt utleid? 
 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Noe nytt å tilføye? 
Svar til Barlindalen Vel. Vi bør vente å se om hva som er behovet når kystkultursentret er ferdig. Så 
kan Gjeving Vel støtte med samme sum Barlindalen vel. Anbefalt sum 10.000,- kr. Dette må 
gjennomføres etter avtalt plan. 
 
 



 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
 
 
Diverse: 
 
Vel gjennomført adventskaffe. Dette var svært vellykket. Det ble invitert 98 personer. Brev ble lagt i 
postkassene. 40 fremmøtte. Det var Quiz, kaffe og kake, opplesing. Det var musiker og ferdig trykte 
sanger. Folk fortalte om hvordan Julen var som barn. Loddsalg og arrangementet gikk med 
overskudd. Til neste år vil Marit og Elling Marcussen, Lisa og Jens Martin Marcussen, Bente Åby og 
Thomas Hirsch arrangere dette. Kjempeflott. 
Fremdrift F411. 
Oppstart med hogst denne uken ved Svinbutjenna. Etter TP så skal veien stenges på dagtid under 
arbeid. Bør kontakte vegvesenet ved Steinar Knudsen angående å få til en fleksibel løsning. Det 
medfører for mye heftelse for mange med å stenge helt på dagtid 4 dager i uken. Vi kontakter 
veivesenet etter hvert og finner sikkert en løsning på det. 
Valg komite - utsendelse  
Gjennomgått utsendt dokumentasjon som valgkomiteen fikk oversendt på e-mail 7.januar. 
Leie av grendehuset- 4000,- kr /året fakturert for 4 år tilbake. 16000,- kr? 
Vaskehjelp har sagt opp. Ny må skaffes. Styret synes det er urimelig å betale 16.000,- kr for leie for 
perioden 2015-2016-2017-2018. Vi betaler 6000,- kr for den perioden. Fremover betaler vi en fast 
sum på 4000,- kr/året. AMG informerer Kjetil Lomm 
Medlemsmøte 24.januar.  
Agenda: 
Oppmøte kl. 18:00 for styremedlemmer. 
Informasjon om det nye bryggeanlegget uten regnskap. Ansv. Morten 
Info om kystkultursentret sin fremdrift. Ansv. Jan Marcussen 
Foredrag av Håkon Haugland om Gjevingvassdragets betydning for Gjeving 
Projektor: Ansv Morten 
Oppmerksomhet skaffes: Ansv. Åse 
Kart over Gjeving selges til kr 200,- pr stk 
Kake og kaffe bestilles. Papp benyttes. Ansv. Marit 
Annonsering: FB (Nina & Ida) og butikken. AMG oversend invitasjon til BIH som setter opp dette. 
Årsmelding.  
Utkast fremlagt. 
Årsmøtet 21.mars (ny dato i forhold til sist referatet) 
Alle komiteer skal sende inn årsrapport og regnskap, som fremlegges på årsmøtet. 
Projektor: Ansv. Morten 
Kafe og kake: Ansv. Marit 
Tema: Ikke avklart p.t 
Brannøvelse Eng pensjonat Lørdag 19.1. Info 
Kart over Gjeving fra 1989. Selges for kr 200.- pr stk. 
 
 
 
Referent 
Arne Martin Gjøseid 


