
Styremøte gjeving vel 19.11.09e 
 
Tilstede: Thomas Hirsch, Sverre Vestøl, Anna Brit Nilsen, Helge Nilsen, Svein Olav Hageli 
Ståle Jensen 
 
 
Referat fra forrige møte: Helge Nilsen leste referat. Ingen kommentarer. 
 
Oppsummering medlems møte: Fiasko, tre av gjeving vels medlemmer dukket opp 
Men møtet var koselig for de oppmøtte.  
 
Referat fra møte med kommunen ang brygger: Svein Olav Hageli møtte som rep. for vellet 
+ B. Akre og J. Larsen fra brygge komiteen. Møte gikk ut på fordele kostnaden ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. Fordelingsnøkkelen ble pr løpemeter ekstra ut i fra 
eksisterende brygger. Altså hvor mange ekstra løpemeter brygge man får ut i fra 
reguleringsplanen. Det gjenstår og bli enige med Lyngør vel ang fordelingen av bryggene. 
 
4: Brøyting. 
Det var ingen merknader på Gjeving Marina Drift ANS forslag på ny brøyteavtale. Velet 
svarer Gjeving Marina Drift ANS at de godtar avtalen. 
 
5: Adventskafé: Kafé for de eldre på Gjeving. Bente Aaby og Marit Pedersen har vanligvis 
tatt seg av dette. Men disse er opptatt i år. Vi må finne noen som kan ta seg av dette. Anna 
Brit Nilsen sier seg villig til dette, Ellen Abrahamsen vil bli spurt om og delta. Den vil bli 
avholdt søndag 6 des.  
 
6: Juletrefest, 17 mai komiteen sier at de skal ha juletrefest i romjula, Thomas mener vi skal 
holde på tradisjonen med 20 dag jul fest Onsdag 13 Januar. Men dette må markedsføres bedre 
en tideligere. Gjerne i avisa osv.   
 
 
Evnt.: Bade huset ved, Svein Olav Hageli. Badstue er ferdig panelt og taket i dusjene er 
ferdig. Fredrik Marcussen og Mikke Lindberg har sagt seg villig til å flislegge stuen, dusjer og 
badstue. Foringer til dører og vinduer har Jan Marcussen kommet med. Harald Mostad Per 
Mostad og Svein O møtes der en gang i uken for dugnad og vil gi beskjed når de har oppgaver 
som vil være passende for andre. 
 
Sekretæren 
Ståle Jensen 
 
Møte hevet 21.14. 
 
Neste møt 17 des. 


