
Referat fra styremøte i Gjeving vel den 20. september 2012 

Til stede: Anna Brit, Per, Svein Olav, Sverre, Thomas, Grete 

 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte leses og godkjennes.  

Sak 2. Innkomne brev. Det er kommet brev fra kommunen om at reguleringsplanen for Daleheia er 

godkjent. Den er noe redusert i forhold til skissen. 

Sak 3. Kultursti på Gjeving.  Jan Larsen fra prosjektgruppa, informerte om status i arbeidet for Gjeving 

vel sin kultursti, og viste eksempler på hva vi vil møte ute på tur. 25 flotte opplysningsskilt er straks 

klare. Rammer og festeanordning er bestilt. Skilt og rammer skal monteres, og plasseres i terrenget i 

løpet av den nærmeste tid. Prosjektets foreløpige regnskap er innenfor de bevilgede 100.000,-   

Sak 4. Eventuelt.                                                                                                                                                              

Møte ang bryggesaken 28/8. På møtet deltok Gjeving vel v/Svein Olav og Jan Marcussen, 

Bryggekomiteen v/Erlend Johansen og Jan Larsen, Lyngør vel v/Eli Pedersen og Aslak Løvdal, 

Tvedestrand Kommune v/Svein Olav Dahle og eier av båtbyggeriet v/ Fuglesang og Jan Erik 

Stokkebokjær. De diskuterte arealet der våre brygger ligger, og fordeling av båtplasser ved eventuell 

utvidelse og/eller flytting. Konklusjonen ble at Fuglesang skal komme med et tilbud til Lyngør vel om 

adkomst over hans brygge. Gjeving vel ber bryggekomiteen utarbeide en oversikt på totale kostnader 

for å flytte våre brygger, samt beregne hva vi vil ende opp med av bryggeplasser ved en eventuell 

flytting av flytebryggene.                                                                            

Skolebygget og grendehuset. Svein Olav kunne fortelle at skolens vann blir stengt til vinteren. Dette 

påvirker ikke grendehuset. Grendehusstyret vil bli bedt om å redegjøre for videre tanker om 

grendehuset på neste styremøte. 

Badehuset. Annonsert innvielse og hyggekveld med badstue og sjøbad den 14. september. Foruten 

komiteen møtte 5 stykker. Svein Olav fortalte at badehuskomiteen vil arrangere hyggekvelder med 

ulike temaer, som et forsøksprosjekt hver første fredag i måneden fram til jul. Disse annonseres. Han 

fortalte videre litt om utleie og priser. På forespørsel om avtaler og avklaringer for den 

formelleovertakelsen er sluttført, er svaret at det er det ikke. 

Kartsalget i sommer har ikke vært noen suksess. Ingen kart er solgt. Løp og kjøp av Thomas eller 

Svein Olav. Julepresanger til barn og barnebarn…? 

Kveldsbuss fra Tvedestrand. Per har forhørt seg med flere om behovet for kveldsbuss (for eksempel kl 

20 fra byen). Det er flere som er interessert i dette. Han lager forslag til forespørsel til kommunen. 

Medlemsmøte 8. november. Alle oppfordres til å komme med forslag til tema. 

 

Grete Jensen, referent 

 


