
GV-referat fra styremøte 19 mai 2020 

 

Til stede: Martin, Nina, Ragna Marie, Anna Brit, Lisbeth, Grete 

Fravær: Frode, Bjørn Inge 

 

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte                                                                                       

Referatet ble lest opp og godkjent uten kommentarer 

 

2. Oppdatering av hva som har skjedd siden forrige styremøte                                                                     

a) Fv 411; Veien er så å si ferdigstilt som oppdraget tilsa. Siste lag med asfalt kommer etter 

sommeren. Ifølge Vegvesenet vil utbedringen ved Svinebutjenna starte opp igjen over 

sommeren                                                                                                                                                               

b) Fiber; A-fiber, som samarbeider med Altibox, holder på over hele Gjeving                                            

c) Snuplass Bergendalshøgda; Denne skal være i rute                                                                                    

d) Sti over Svaen / trapp fra Gjevinggården til Nakkedrag; Velet v/Martin kontakter 

grunneierne for å prøve å få saken i gang igjen                                                                                                  

e) VIPPS; Gjeving Vel har fått VIPPS, og nummeret er 597528                                                                            

f) Vel-benkene; Benkene er ferdige, og Martin vil hente de før sommeren                                                 

g) Booking av grendehuset; Onlinebooking via velets hjemmeside er ferdig, men ikke 

publisert og aktivert enda. Dette kommer snart                                                                                                   

h) Hjertestarter; Denne er montert på utsiden av butikken                                                                                   

- Informasjon til publikum om at den finnes og hvor den er legges på velets hjemmeside                         

– Den vil bli registrert på appen 113                                                                                                           

– Velet v/Martin vil prøve å få til et kurs i bruk av hjertestarteren før sommeren 

 

3. Informasjonsskilt ved Ålekartjenna er fjernet                                                                                            

Martin bestiller et nytt. 

 

4. Brev fra Eva Østensen angående vedtekter/regnskap i bryggekomiteen                                              

Brevet peker på manglende praksis av publisering av viktig informasjon til velets medlemmer. 

Velet vil foreslå for årsmøtet at det settes ned et utvalg for å rydde opp i bryggekomiteens 

vedtekter og vedlegg før det legges ut på hjemmesiden. Grete gir Eva en tilbakemelding på at 

saken er tatt opp og vil bli behandlet. 

 

5. Status fra bryggekomiteen                                                                                                                               

Saken utsatt. 

 

6. Fakturagebyr på regninger fra Gjeving Vel                                                                                                     

Styret i Gjeving Vel har vedtatt at det ikke skal legges fakturagebyr på regninger fra velet. 

 

7. Ny dato for årsmøte, og hvordan det skal gjennomføres                                                                               

Nytt årsmøte planlegges avholdt tirsdag 9 juni klokka 1900 på Grendehuset. På grunn av 

Koronapandemien velger vi å kun ha årsmøtesaker. Velet må følge gjeldene smittevernregler 

med 1 meters avstand mellom stolene, antibac ved inngang, registrere alle som møter for evt 

smittesporing. Styret i Gjeving Vel vil i innkallingen anbefale at max én person pr husstand 



kan møte.                                                                                                                                                                   

- Grete sørger for annonse i Tvedestrandsposten                                                                                              

- Martin lager invitasjoner til postkassene                                                                                                            

- Martin, Anna Brit og Lisbeth distribuerer til postkassene                                                                                

- Alle i styret møter kl 1800. 

 

8. Eventuelt                                                                                                                                                                  

- Rydd en strand; Vi har enda ikke hørt fra dem angående vårt ønske om å «adoptere» 

Flatskjæra. Martin kontakter organisasjonen igjen.                                                                                   

- St. Hans-feiring; Tradisjonell feiring på Flatskjæra i Velets regi avlyses pga 

Koronasituasjonen. Grete snakker med Erlend om å få det offentliggjort på facebook. 

 

9. Neste styremøte                                                                                                                                          

Planlagt til 16 juni.  

 

 

Referent                                                                                                                                                                               

Grete Jensen 

 

 


