
Referat fra styremøte i Gjeving Vel den 19. januar-2012 

Til stede: Anna Brit, Svein Olav, Thorbjørn, Thomas, May-Lill, Grete 

 

1: Referat fra styremøte den 17/11-11 godkjennes med følgende kommentar til sak om 

badehuset, under eventuelt: Kloakkpumpa er i orden nå. 

2: Adventkaffen ble ledet av Anna Brit og Grete, og gjennomført på tradisjonelt vis med 

tenning av adventlys, kake, kaffe, loddsalg og julesanger. Det ble en vellykket stund, med 19 

deltakere. 

3: Veinavn og navn på områder. Tvedestrand kommune har henvendt seg til Gjeving Vel 

angående ”manglende” navn på veistubben fra Rotaveien og ut til familiene Lindvik og 

Pedersen. Thomas har snakket med beboerne til veien. De vil tenke over et forslag selv. 

Kommunen vil også gi området ved høydebassenget et navn, slik at hyttene der kan få en 

postadresse. Det samme gjelder et større område rundt Skibvik. 

Styret diskuterer saken, og kommer fram til noen forslag. Thomas bringer forslagene videre 

til kommunen. 

4: Henvendelse fra orgelkomiteen i Dypvåg kirke v/ Boel M. Gramstad, om Gjeving Vel kan 

oppfordre medlemmene sine til å bidra med pengegaver til det nye orgelet. Styret er usikre 

på om dette er vår oppgave, men diskuterer oss fram til at vi gjør en henvendelse til alle 

husstander på Gjeving. Thomas lager et skriv. Anna Brit og Thorbjørn legger de i 

postkassene. 

5: Opplysningsskilt på Gjeving. Jan Larsen besøker styremøtet og informerer om hvor saken 

står. Vi har nå, etter to tildelinger av midler (én fra DNB Nor Sparebankstiftelsen kr 50.000,-, 

og én fra Sparebanken Sør kr 50.000,-), til sammen 100.000 kroner som må brukes/prosjekt 

igangsettes innen mai 2012.  

Jan Larsen har tatt initiativ til et ”idédugnadsmøte”, for å få fram forslag til hva vi bør belyse. 

Han har så langt fått med seg Elling og Fredrik Marcussen på dette, men ønsker også 

forslag og innspill fra styrets medlemmer. Disse må være sendt til Jan på E-post innen 26. 

januar. 

Vi oppfordres til å tenke over området som bør dekkes, og hvilken informasjon det skal 

inneholde. Vi bør tenke på både spaserturer, sykkelturer og båtturer, og om noen av 

informasjonspunktene skal ha kart. Kan skiltene og informasjonen bli en ”kulturløype” med 

kartbeskrivelser…? 

Jan har vært i kontakt med et firma med tanke på skilttyper, stativer og priser. Kart kan vi evt 

få laget etter våre behov. 

6: Gjeving skole sin framtid. Tvedestrand kommune jobber med å utrede fakta og potensialet 

både på Dypvåg og Gjeving skoler. Resultatene fra dette arbeidet blir lagt ut til høring før 

saken avgjøres i kommunestyret den 20. mars. Gjeving vel lager en uttalelse når vi har fått 

høringsutkastet fra kommunen. 



7: Eventuelt. I badehuset er nå kloakkpumpa i orden. Det som gjenstår er badstue og 

oppholdsrom. Gjeving Vel skal stå som eneeier av badehuset, og styret mener det er på tide 

å sette ned en komité for huset. Denne bør velges på årsmøtet i mars. 

 Årsmøtet blir 15. mars. Grete informerer valgkomitéen om hvem som er på valg, samt at vi 

ønsker representanter til en badehuskomité. 

 

Gjeving 22/1-2012 

Grete Jensen 

 

 

 

 


