
Referat fra styremøte i Gjeving vel 19. september 2013  

Til stede; Thomas, Bjørn, Svein Olav, Sverre, Anita, Per, Grete 

Sak 1; Referat fra allmøte 19. august ble lest og godkjent uten kommentarer.                                                     

Referat fra styremøte 22.august ble lest og godkjent med kommentarer til følgende saker.  

 – Saltrød vel har fått ny formann (Eli Gabestad, Oslo). Thomas sender brevet angående 

søppelkontaineren til henne.                                                                                                                                                                                 

– Angående stien i Gjevinggården, vil Svein Olav få i stand et møte mellom Gjeving vel, 

miljøvernrådgiver i Tvedestrand kommune (Aanonsen) og huseier for å påpeke forhold vedrørende 

stien.                                                                                                                                                                                          

– Båtførerkurs med Trysnes er avtalt gjennomført til seinvinter/vår 2014.                                                                                          

– Saken angående ballbingen avventes.                                                                                                                           

– Angående oppussing/fornying av Gjeving vel sin hjemmeside, er nåværende webmaster positiv til 

at andre overtar jobben og domenet. Ida & Erlend har sagt seg villig til jobben, og blir invitert til 

neste styremøte for idéutveksling og ønsker. 

Sak 2; Brøyting. Avtalen er gjennomgått i detalj av Svein Olav, Bjørn og Thomas, og noen punkter er 

utdypet/endret. Dette gjelder punktene for:   

 -  Når det skal brøytes.                                                                                                                                                               

– Tydeliggjøring av hva som er gårdsplass.                                                                                                                               

– Presisering av hva som kan forventes brøytet.                                                                                                                 

– Tatt bort gjentakelser (at brøyting skjer i Gjeving vels regi). 

Møte med Skuland er avholdt, og kontrakt er skrevet. 

Pris pr husstand er funnet ved å dividere total årspris på 95 husstander. Pris pr vinter ble da kr. 

3000,- pr husstand. Styret beslutter å legge til kr. 50,- til dekking av porto, fakturaer, konvolutter  

med mer. 

Thomas ferdigstiller brev/kontrakt til alle husstandene, og gir de som ennå ikke har meldt seg på 

mulighet til det. Bjørn gjør klar fakturaene. Alt sendes ut sammen innen utgangen av september med 

betalingsfrist 15. oktober. 

Sak 3; Høring – Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17. Alle anlegg i Gjeving 

krets er ivaretatt. Gjeving vel har ingen innspill. 

 

Grete Jensen, referent 

 

  

 


