
Gjeving Vel, -referat fra styrmøte 19.09-2022 

Tilstede: Martin, Bjørn Inge, Frode, Lisbeth, Stig, Arild, Ragna Marie 

Ida Haugen deltar på sak 9. 

Forfall: Anna-Britt 

Sak 1:Godkjenning av referat fra styremøte14.06.2022. Godkjent. 

Sak 2: Forslag til avtale med Gjeving Vel og Lyngørfjorden hotell. 

Martin (leder)har hatt møte med daglig leder av hotellet. Det er skrevet forslag til avtale, 
den er ikke underskrevet ennå, men har vært i bruk og fungert greit i sommer. Avtalen 
gjelder hotellets booking av Badehuset, varsling om bruk av friområde og betaling/renhold. 

Sak 3: Strømforbruk Badehuset ,- avtale mellom Gjeving Vel og Einersvika huseierlag. 

Det er laget avtale mellom Gjeving Vel og Einersvika huseierlag. Strømforbruket deles på 
disse to partene. Det betyr ca 10.000 kr for 2021. Badehuset har egen strømmåler. 

Sak 4: Gjeving grendehus-Tvedestrand kommune -etterslep på vedlikehold. 

Grendehuskomiteen skal ha møte med kommunen. Dugnadsideen tas med på møte. Økte 
strømutgifter er en stor utfordring. Gjeving vel vil ovenfor kommunen foreslå 
energisparende tiltak på Grendehuset, dette vil være en stor fordel både for kommunen og 
Gjeving vel. Videre inviteres idrettslaget til samarbeid/påse at alle følger opp med å skru ned 
strømmen etter bruk av lokalene. 

Sak 5: Bryggeanlegget ved Rotstranda. 

Landfeste må fikses, - i samråd med kommunen for å gjøre det riktig i forhold til forskrifter 
/føringer. Bryggeanlegget er også begrodd under vann. Det er ingen ledige båtplasser nå, - 
medlemmer kan skrive seg på venteliste. 

Sak 6: Dalhea Vest. Utbygging/høringsuttalesle. 

Info: Leder har vært på befaring og har sendt inn uttalelse til kommunen på vegne av styret i 
Gjeving Vel. 

Sak 7:Veistrid mellom utbygger på Bergøya og Agder fylkeskommune. 

Info: Befaring med veivesenet førte til avslag for utbygger. Avslaget er anket til fylkestinget 
hvor saken ble utsatt da det er behov for en ny befaring med ankeutvalget, målet er å finne 
en positiv løsning for utbygger. 

Sak 8: Økonomi. Hvordan er står det til? 



Generelt god økonomi i alle komiteene. Bedret innhenting på utleie av Grendehuset. Økte 
strømutgifter vil bli en utfordring for vellet. 

Sak 9:Folder/brosjyre. 

Styret har snakket om å lage en folder om Gjeving som kan være nyttig for innflyttere og 
turister. Folderen er ment å ligge på butikker, hotellet og spisesteder. Folderen bør innholde 
generell informasjon med henvisning til nettsteder. Ida Haugen er utfordret til å komme 
med forslag til utforming. Det er også aktuelt med et oversiktskart for lettere å se hva som er 
av ulike tilbud på stedet. Styret i Gjeving vel tar ansvar for å invitere de ulike bedriftene på 
stedet. Ida tar med seg ideer og innhenter pris på folder og metallkart. Fremdrift: Prisforslag 
til neste styremøte. Ferdigstilling: Tidlig vår/påsketider. 

Ragna Marie Haugland, sekretær 


