
GJEVING VEL – Styremøte – REFERAT 

20 januar 2020 på Grendehuset 

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

 

Agenda 

1: Godkjenning av referat                                                                                                                                                  
Referat fra forrige styremøte ble godkjent etter opplesing. 

2: Fiber på Gjeving                                                                                                                                                                 
Martin har vært i kontakt med A-nett som sier de har planer om videre utbygging på Gjeving, dog 
ikke på programmet for dette året. Gjeving Vel lar dermed saken ligge inntil videre. 

3: Status Fv 411                                                                                                                                                                                   
Det ble likevel funnet midler til å fullføre utbedring av veien fram til Gulspettvann, og arbeidet er i 
gang.  

Angående utbedring ved Svinebutjenna er saken i stillstand. Målet er at elever ved Sam Eyde 
videregående skole og en entreprenør får framforhandlet en avtale i løpet av vinteren.  

4: Adoptér en strand                                                                                                                                                               
Velet har vært i kontakt med organisasjonen «Våre Strender» i regi av Raet Nasjonalpark. De ordner 
videre med adopsjonen av Vestre Flatskjæra. Vi får tilbakemelding.  

5: Hjertestarter                                                                                                                                                                             
Det er besluttet at velet kjøper den sammen med Gjeving Idrettslag og 17 mai komitéen.                                    
Priser er innhentet, og velet foreslår at vi går videre for et konkret tilbud på levering av hjertestarter, 
skap, service og opplæring.                                                                                                                                                        
På medlemsmøtet i oktober-19 ga medlemmene uttrykk for at beste plassering ville være ved 
butikken. Martin tar dette opp med butikkens eiere, Gjeving Idrettslag og 17 mai komitéen. 

6: Status økonomi                                                                                                                                 
Økonomien for velet er relativt grei, med ca 70-80.000,- på driftskonto.                                                          
Økonomien for bryggeplassene er også bra med ca 250.000,- på konto. Bryggene er gjeldfrie. 
Grendehuset har ca 40.000,- på konto.                                                                                                                                                                             
Faktura for medlemskontingent og bryggeplasser er sendt ut. Kasserer (Frode) jobber med å 
innhente E-post adresser til alle medlemmene.                                                                                                                             

Bryggekomitéen jobber med å få ilandstigningsrampen helt i orden og ferdig. I tillegg jobbes det med 
å få til et godt og rettferdig system for annonsering av ledige plasser, ventelister og tildeling av ledige 
båtplasser. 

Grendehuset har betalt for reparasjon av en av varmtvannsberederene.     

Det etterlyses et bedre system for leieavtaler og fakturering av utleie av grendehuset. Velet tar 
initiativ til et system som gjør det enklere å få oversikt over tilgjengelig- og utleid hus, samt 
fakturering. 

7: Årsmøte 24 mars-20                                                                                                                                                       
Valgkomitéen er informert. De ulike komitéer er informert med tanke på årsrapport og regnskap.  



Årsmelding og annonsering skal være klart minst 4 uker før møtet, Gretes ansvar.  Det samme gjelder 
innkalling, Martins ansvar.                                                                                                                                                         
Vi ønsker å få til foredrag/kåseri/underholdning, Martin forhører seg med foreslåtte kandidater. 
Martin ordner også med utstyr som trengs til evt foredrag/underholdning og gaver til de som går ut 
av styret og komitéer.                                                                                                                                                                
Anna Brit gjør nødvendige innkjøp til bevertning.                                                                                                                         

Alle i styret møter kl 1800 for tilrigging. 

8: Eventuelt                                                                                                                                                                             
Ingen saker  

 

Neste styremøte 17 februar 

 

 

26/1-2020 

Grete Jensen 
 


