
GJEVING VEL – styremøte - Grendehuset 17 august 2021 - REFERAT 

Til stede: Martin, Frode, Arild, Anna Brit, Ragna Marie, Lisbeth, Grete 

Frafall: Bjørn Inge 

SAK 1; Godkjenning av referat fra styremøte 1 juni-21                                                                                             

Referat ble godkjent etter gjennomgang og korrigering 

SAK 2; Møte med Tvedestrand kommune angående salg av Gjeving skole                                                              

Kommunedirektøren er gitt fullmakt til salg av den gamle skolebygningen på Gjeving.                                              

Styret går gjennom saksprotokoll og brev fra Tvedestrand kommune.                                                              

Kommunen ønsker å møte styret i Gjeving vel for å samle gjeldene avtaler og momenter i prosessen.    

Gjeving vel v/styret har full oversikt over gjeldene avtaler og tinglysninger, og innkaller til et ekstra 

styremøte den 30 august kl 1830 der også grendehusstyret og Gjeving Idrettslag inviteres for å gå 

gjennom disse, og for å forberede til møte med kommunen.                                                                                                                                               

Et møte mellom styret i Gjeving vel og kommunen ved deres representanter er datert til 31 august.  

Styret diskuterer videre hvilke umiddelbare tanker vi har til salg av skolebygningen og en eventuell 

overtakelse av Grendehuset og eiendommen, og hvilke momenter, argumenter og muligheter som i 

denne saken er viktig for Gjevings befolkning og Gjeving Idrettslag.                                                                                                          

Styret vil legge fram sine tanker, meninger og forslag samt referat fra møtet med kommunen på 

årsmøtet den 7 september. 

SAK 3; Einarsvika                                                                                                                                                    

Lyngørporten Hotell har reagert på forholdet/avtalen mellom dem og Gjeving vel om hvem som har 

ansvar for- og skal utføre vask av toalett og dusj samt søppeltømming i badehuset og på uteområdet 

i Einarsvika.                                                                                                                                                                           

Gjeving vel mener det er en avtale der dette ansvaret ligger hos hotellet.                                                                

Frode Hansen og Jan Marcussen går gjennom avtalene som er laget, og er i dialog med hotellet om 

intensjonene, bruken og ansvarsfordelingen i Einarsvika og badehuset. 

SAK 4; Årsmøte                                                                                                                                                                     

Styret har besluttet å avholde forsinket årsmøte for 2020 på «vanlig» måte innenfor gjeldene 

koronaregler den 7 september kl 1900.                                                                                                                                    

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil resultatet etter gjennomgang av reglement og utførelse av 

bryggekommiteens mandat legges fram, og kommunens salg av skolebygget presenteres. 

For gjennomføring innebærer dette antibac, gjesteliste, god avstand mellom stolene, og at vi ikke 

legger opp til servering (for å minimere sirkulering i lokalet). Antallsbegrensning vil ikke berøre vårt 

møte (max 300 personer).                                                                                                                                                                                  

Martin annonserer på velets hjemmeside og facebookside og lager plakater til postkassene. Det 

besluttes derfor å ikke annonsere i avisen. Grete skriver årsmelding. Styret møter kl 1830 for 

forberedelse. 

SAK 5; Eventuelt                                                                                                                                                                         

– Badetrappa på Lesten er i dårlig forfatning, og det stilles spørsmål om hvem som har ansvar for 

den. Det er det Barlindalen vel som har.                                                                                                                                

– Det er oppdaget «tjuvparkering» på parkeringsplassen til båtplassene ved Rotstranda. Her er det 

nok opplysningsskiltets tekst som kan misforståes. Dette vil bli endret. 

Referent Grete Jensen 


