
GJEVING VEL – Styremøte – REFERAT 

17 februar 2020 på Grendehuset 

Til stede: Martin, Nina, Lisbeth, Frode, Anna Britt, Ragna Marie, Grete 

Frafall: Bjørn Inge 

Agenda 

1 Godkjenning av referat                                                                                                                                                

Referatet ble lest og godkjent uten kommentarer 

2 Hjertestarter                                                                                                                                                                    

Martin har fått følgende tilbud, kr 18000.- inkl. opplæring. Denne er bestilt fra Bjørn Tore 

Hovde. Det er avtalt med Aslak om plassering på butikken, samt strøm til varmeskapet.  

Risøya Folkehøyskole skal ha «åpen dag» med 1. hjelpskurs, og alle kan komme på gratis 

kurs. 

3 Piano                                                                                                                                                                             

Det gamle pianoet på Grendehuset lot seg ikke stemme. Det er derfor kjøpt et brukt piano 

for pengene fra «Adventkaffen» (kr 1400,-). Dette må stemmes, det ordner Grendehusstyret 

med. 

4 Angående lagring av utstyr i garderobene på Grendehuset                                                                                        

Kjetil er kontaktet, og dette er ryddet opp i.  

5 Angående bestilling og fakturering av bruk/utleie av Grendehuset                                                                        

Erlend (web ansvarlig) er forespurt om mulighetene for en «bestillingskalender» på nett med 

link til kasserer.                                                                                                                                                             

En slik ordning er mulig, og Erlend tar det videre med Grendehusstyret ved Kjetil Lomm.  

Angående leie av Grendehuset og avtaler og forventninger om rengjøring og kontroll i 

etterkant av bruk.                                                                                                                                                

Gjeving Vel, ved Martin, lager et forslag til dette som fremmes på årsmøtet. 

6 Eivinds brygge, brev fra Henry Gunnar Ellefsen                                                                                            

angående fordeling av plasser mellom Gjeving og Lyngør, årlig betaling av plasser, og 

fordeling av parkeringsplasser.                                                                                                                                      

– Hva gjør Lyngør Vel i forhold til parkeringslapper?                                                                                                    

– Kan vi legge vedtektene til båtplasser og parkering til Gjeving Vel sin hjemmeside?  

Saken må undersøkes nærmere, og brevet fra Henry Gunnar vil bli besvart. 

7 Årsmøte                                                                                                                                                                         

– Velet kjøper en projektor (Martin).                                                                                                                        

– Innkalling (Martin), fordeling til postkasser (Lisbeth, Anna Britt, Martin).                                                           

-  Innkalling på facebook (Martin ordner med Erlend).                                                                                              

– Bevertning (Anna Britt og Ragna Marie).                                                                                                             

– Trykking av diverse (Martin).                                                                                                                      



– Annonse i avisa og årsmelding (Grete).                                                                                                                

– Tilrigging (alle), og som tidligere avtalt, møter vi kl 1800. 

8 Diverse                                                                                                                                                                    

Ingen saker   

                                                                                                                                                         

Referent Grete Jensen 

 

 

 

 

 


