
Referat fra styremøte i Gjeving Vel 19. april 2012 

Til stede: Per, Anna Brit, Sverre, Svein Olav, Thomas, Grete 

 

Sak 1, Referat: Referat fra styremøte den 8. mars -12 leses, og blir godkjent.  Referat fra årsmøte den 

15. mars -12 leses, og godkjennes med ny opplysning til sak 9, der Henry Gunnar Ellefsen etterlyser 

utbedring av kjørebanen fra Bergendalskrysset og ned. Svein Olav informerer om at kommunen skal i 

et møte med Vegvesenet, og vil ta opp dette spørsmålet der. 

Sak 2, Konstituering av det nye styret: Allerede i forslaget til nytt styre fra valgkomiteen, var vervene 

fordelt. Thomas foreslår at vi går inn for denne fordelingen. Vi går inn for det. Forandringer i det nye 

styret er: Svein Olav blir nestformann. Per blir representant i Grendehusstyret. 

Sak 3, Årskalender: Vi setter opp en ny plan for møter og sosiale tiltak for 2012. Denne deles ut til alle 

husstander, og legges på Gjeving Vel sin web-side.  

Sak 4, skole/grendehus. Hva nå? Det er foreløpig usikkert hva som skjer med skolen og grendehuset 

fra høsten, når skolen legges ned. Gjeving Grendehus AL vil se på avtalen mellom dem og 

Tvedestrand Kommune. Videre muligheter, ideer og tiltak avhenger av hva man har å forholde seg til. 

Sak 5, Eventuelt:                                                                                                                                                        

I kommunens sakspapirer til skolesaken, manglet Gjeving Vel sin høringsuttalelse. Thomas har 

undersøkt hva man eventuelt kan gjøre med det. Vedtaket kan ikke påklages av Gjeving Vel som er 

høringsinstans. En eventuell reaksjon må være å sende en klage til legalitetskontroll. Denne klagen 

må komme fra 3 kommunestyrerepresentanter som var på kommunestyremøtet den 20/3-12. Vi 

beslutter å oversende reglene for en slik klagesak til kommunestyrerepresentantene fra Gjeving, med 

ønske om at de vurderer videre tiltak. En eventuell klage vil ikke få noen praktisk betydning. 

Angående vår henvendelse til kommunen om søppelhåndtering på Nybrygga (sak 3 på styremøte 

22/8-11). Svar fra kommunen om at brevet er sendt videre til RTA. 

Det blir vaskedugnad på badehuset onsdag den 25. april kl 1800. Ta med nødvendig utstyr. 

Gjevingkartet som skal selges (sak 5 på styremøte 17/11-11), er laminert og blir nå satt opp på 

Nybrygga (er på plass), og på Gjeving- og Agder marina. 

 

Referent 

Grete Jensen 

 

 

 


