
Referat fra styremøte i Gjeving Vel den 20 januar 2011 

Til stede: Thomas, Svein Olav, May-Lill, Anna Brit, Grete 

Sak 1, referat fra forrige styremøte, den 9/12-10. Godkjennes med retting av ordvalg i sak 2. 

Sak 2, oppsummering 20. dags juletrefest med Frelsesarméen. Det var dårlig oppmøte, både fra 

styret og ”gjester” (henholdsvis 3 og ca 20 stk). Etter diskusjon besluttes det å legge ned denne 

festen, og heller gå i dialog med Gjevings 17. mai- og juletrefestkomité om å arrangere juletrefest 

sammen. 

Sak 3, innkomne henvendelser. Peter Svalheim ber oss vurdere å kommentere overfor kommunen et 

meldt byggetiltak som vil komme til å stenge den gamle veien mellom Gjevinggården og 

”Ullvarefabrikken”. Vi vil gjøre det, og Thomas ser på saken. 

Sak 4, snøbrøyting. Gjeving Marina har informert oss om at det kan oppstå problemer med å oppfylle 

sine forpliktelser i brøyteavtalen de to neste vintrene på grunn av personellmangel. De ser det som 

lite realistisk å sjøl finne erstatning eller å leie inn en ekstra person. Hva gjør vi, og hvem sitt ansvar 

er dette? Vi gjør et framstøt overfor Agder Marina, Jan Roger og Ole Georg (i nevnte rekkefølge), 

med tanke på mulighetene for at en av dem overtar deler av, eller hele jobben. Dersom vi ikke lykkes 

med det, blir det etter vårt syn, Gjeving Marina sitt ansvar å finne en løsning ut kontraktstiden. 

Gjeving Marina uttrykker at det fremdeles er mangler på brøytelista. Vi vil ta dette opp med dem på 

et eventuelt møte angående det ovenstående. 

Sak 5, aktiviteter på Gjeving. Swingkurs 16 og 23 februar. Det må være 20 påmeldte før kurset 

gjennomføres.  Så kom det forslag om å spørre Peter om å fortelle om den siste boka si, og at Ellen 

viser bilder fra deres tur til Nepal på årsmøtet den 10 mars. Svein Olav er på den saken. 

Sak 6, eventuelt. Badehuset. Restbeløp av tidligere bevilgede penger til badehuset er nå utbetalt til 

badehuskontoen etter at Jan Marcussen har sendt inn regnskap til kommunen. Huset regnes derfor 

som økonomisk og formelt ferdigstilt, og det er på tide med en redegjørelse fra Jan over økonomi og 

regnskap. Det må også lages en framdriftsplan for det resterende. Thomas kontakter Jan med tanke 

på å få til dette til møtet den 10 februar.  

Ekstern fakturering. Vi har fått tilbud fra Steinar Hauglid kontor & data på dette, men May-Lill har nå 

lagt inn alle medlemmene i EXEL, og mener derfor at vi klarer å gjøre jobben sjøl. Vi beslutter å legge 

saken på is inntil videre. May-Lill gir beskjed til Hauglid. 

Velkomstbrev fra Gjeving Vel til nyinnflyttere. Svein Olav har, som tidligere foreslått, laget et utkast 

til et slikt brev. Styret hadde positive kommentarer til resultatet. Utfordringen blir å få brevet ut til 

alle nye sambygdinger, og Svein Olav undersøker muligheten for å få tilgang til flyttemeldinger. 

 

Gjeving den 24/1-2011 

Grete, sekretær 


