
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 15.mai 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Badehuset 
 
NB! Forfall meldes! 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 20.mars (vedlagt) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo 
Internett domenet 
 
Grendehuset: 
Info om grendehuset. v/ Åse/Frode 
Status dugnad/ innkjøp 

- Gjeving Vel styret sitt ansvar jfr. Grendhuset styre sitt ansvar. 
 
Badehuset: 
Ingen innmeldte saker 
 
Einersvika: 
Benker kjøpt/plassert 
Er grillen tilbake? 
 
Bryggekomite: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Brygge investeringskomiteen: 
v/Morten & Frode 
Fremdriftsplan 
Økonomi 
Generell status. 
NB! Originaler svar søknad om nye brygger fra kommunen er sendt meg, skal jeg arkivere de? 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
Diverse: 
 «Såga» om Fv411 
 
 
 
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79 
 
 



GJEVING VEL – Styremøte - REFERAT 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 15.mai 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Badehuset 
 
Tilstede: Åse Røsås (delvis), Morten Lindvik, Bjørn Inge Hansen, Arne Martin Gjøseid, 
Haavard Erlend Johansen tilstede på bryggeinvesteringskomiteen. 
Forfall: Marit Marcussen, Jarmo Røvik, Frode Hansen, Nina Sperre Nilsen. 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 15.april (manglet) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi; ikke status grunnet forfall. 
 
Grendehuset: 
Info om grendehuset. v/ Åse 
Status dugnad/ innkjøp 
Dugnad godt gjennomført, folk stilte opp. 
Malt stua og gamle SFO rommet 
Sofa og stoler trukket om 
Nye gardiner 
Nytt langbord og stoler 
Vasken på toalett fikset 
Skal lage en «vaktmesterbok» hvor ting skrives ned, når noe er ødelagt/mangler 
Skal fikse noen låser, så en får stengt av noen toaletter. Ønsker også å låse av dørene til kjøkken. 
Renhold er satt bort, vasker kjøkken-, stue-, toalett-gulv. Tørker av bordene. 
Kjøpt krus, /erstatter kopper og skåler) 
Kjøpt vaskemaskin 
Kjøpt nytt moppeutstyr 
Gjennomgått utestående leie, dette blir nå fulgt opp. 
Uteområde er det foretatt dugnad (raking/feiing) 
Bestilt 5 stk. benker fra fengselet 
Kommunen er purret på for muring ved fasade. 
Ting som er utestående: Det må lages en vedlikeholdsplan. Åse vil lage et utkast. 
Kjøkken står for tur, inngangsdør må skiftes (kommunen sitt ansvar). 
Flere punkterte vinduer. Etc. 
Økonomi; det må føres regnskap og revideres. 
Det ønskes at aktiviteter og planer ajourføres under Gjeving Vel sin hjemmeside. 

- Gjeving Vel styret sitt ansvar jfr. Grendehuset styre sitt ansvar. 
- Grendehusstyret drifter, mens overordnet er Gjeving Vel. Men, grendehusstyret er suverent i 

sine disposisjoner under forutsetning at økonomi er ivaretatt. 
 
Badehuset: 
Ingen innmeldte saker 
 
Einersvika: 
Benker kjøpt/plassert - OK 
Er grillen tilbake?- OK 
Rette forespørsel til Tvedestrand kommune om muligheter når de slår gresset her også rydder/raker 
på stranden. AMG sjekker. 
 



 
Bryggekomite: 
Bryggekomite` forholder seg passiv til utsendelse av faktura inntil brygge investeringskomite 
fremlegger underlag, det er for uvisst p.t. 
Morten gjennomgikk hvem som har fått plasser. 
 
Brygge investeringskomiteen: 
v/Morten & Erlend 
Fremdriftsplan: Bygging starter 23.mai med fire mann. Ferdigstillelse er 1.juni 
Økonomi, prisen er 1.185.000 kr + ca 15.000 kr i moringer + ? kr  for ekstra lengder på utriggere. 
Generell status:  
Noen kommentarer angående at store båter må legges et annet sted enn tegninger p.t. Flyttet om 
noe under møtet. 
Det må en 12,5m landgang. Telebryggen har kun 10m. Det må sjekkes ut om det kan skaffes lengre? 
Graving for strøm/vann. Det må sjekkes ut fremdrift og kostnader rundt dette. 
Brygga på Rotastranda flyttes så nærme 1.juni. Kostnader beregnet til 20.000,- kr for dette. 
Et element må fjernes for å få plass på Rotastranda. Denne oppbevares for evt. bruk senere. 
Den gamle brygga prøves å selges så mye som mulig av i full lengde. 5.000,- kr pr element (1.6x6m) + 
1.000,- per utriggere. Selges den til personer bosatt i Tvedestrand kommune, skal det meldes 
kommunen. 
NB! Originaler svar søknad om nye brygger fra kommunen er sendt undertegnede. Dette arkiveres i 
permen til Gjeving Vel. 
 
Langhei-hytta 
Ingen saker innmeldt 
 
Diverse: 
 «Såga» om Fv411 
Oppstart planlegging 2018. Vei utbedres fra lagbakken over Hovet. Oppstart 2019.  
Vei skal asfalteres 2020. Mangler noen midler, det må etterlyses og fremskaffes. AMG tar dette. 
Sam Eyde Vgs. Starter ved Svine|butjenna høsten 2018. Prosjekt over 3 år med 2 MNOK per år. 
 
 
 
Arne Martin Gjøseid 
Referent 
 


