
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING  
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
 
Dato tirsdag 20 november 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Grendehuset  
 
NB! Forfall meldes!  
 
Agenda  
Gjennomgang av referat for styremøte 25.oktober (vedlagt)  
 
Gjeving Vel:  
Økonomi v/ Jarmo 
Innbetalingsgiro tilsendt AMG 
Forsikring tegnet?  
 
Grendehuset:  
Økonomi v/Frode 
Er faktura for leie sendt ut?  
 
Badehuset:  
E-mail fra Svein Olav 24.10:  
Ser i referatet at det står at vi ikke må glemme leieavtalen i forhold til badehuset når det blir nye 
eiere. Denne vil jeg gjerne se. Kan du skaffe meg den. Svein Olav  
 
Einersvika:  
Ingen innmeldte saker  
 
Bryggekomite:  
Parkeringsplasser (5 stk) tilhører Eyvindsbrygge sine medlemmer. Hvis dette medfører riktighet, så 
med det skiltes om med at de plassene tilhører Eyvindsbrygge med plass 1-13 og ikke Gjeving Vel. 
Denne informasjon må sjekkes ut og kvalitetssikres. 
Gjeving Vel har ikke noe med dette å gjøre. Det må settes opp skilt som viser at dette ikke er Gjeving 
Vel sine plasser. Hvem gjør hva?  
Angående Eivinds brygge så jobbes det med å skaffe dokumentasjon om at Lyngør Vel skal betale 
leie. De har visstnok ikke gjort det siden 2009. Parkeringsplasser sjekkes også ut. Frode informerer om 
fremdrift der.  
 
Brygge investeringskomiteen:  
Ikke noe innmeldt, Evt. status fra Morten/Frode  
 
Langhei hytta:  
Ingen saker innmeldt  
 
Diverse:  
Medlemsmøte flyttet til 24.januar. Foredragsholder på plass. Grendehuset booket! 
Det er kommet sterkt ønske om å få arrangert pensjonist samling, som var gjennomført tidligere. 
Tilnærming til politiske partier angående hva som er behov på Gjeving (fiber, vei, vann, etc.) 
Fremdrift F411 
Valgkomite, forslag nye rutiner. AMG/ML gjennomgår utkast.  
 



Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GJEVING VEL – Styremøte REFERAT 
20.11.18 kl. 19:00 - 20:30 Grendehuset. 
 
Tilstede: 
Frode Hansen, Jarmo Røvik, Arne Martin Gjøseid, Marit Marcussen, Åse K. Røsås,  
 
Forfall: 
Nina Sperre Nilsen, Bjørn Inge Hansen, Morten Lindvik, Alf Anders Frydendal (vara) 
 
Agenda: 
Gjennomgang av referat for styremøte 23.oktober (vedlagt) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo 
Innbetalingsgiro tilsendt AMG, overlevert Jarmo 
Forsikring tegnet! Det er tegnet innbo forsikring ved Gjensidige på premie 749,- kr/året. 
 
Grendehuset: 
Økonomi v/Frode 
Det er kun 18.000,- kr igjen på konto. 
Ved større innkjøp må bør det konkurranseutsettes, så en er sikker på å oppnå korrekt pris! 
Er faktura for leie sendt ut? Frode har vært i kontakt med Kjetil Lom for underlag, det er ikke kommet 
frem. Det purres på underlag, vi må nå få faktura ut! Etterslep på 2 år! 
Det må lages ferdig rutiner og booking løsninger, meldes til web administrator 
Åse Kari etterlyser møte grendehusstyret! 
 
Badehuset: 
E-mail fra Svein Olav 24.10: 
Ser i referatet at det står at vi ikke må glemme leieavtalen i forhold til badehuset når det blir nye 
eiere. Denne vil jeg gjerne se. Kan du skaffe meg den. Svein Olav.  
Avtalen er tinglyst, sjekk seeiendom.no. Vi må får sjekket avtale tid og opsjon. 
 
Einersvika: 
Ingen innmeldte saker 
 
Bryggekomite: 
Parkeringsplasser (5 stk) tilhører Eyvindsbrygge sine medlemmer. Hvis dette medfører riktighet, så 
med det skiltes om med at de plassene tilhører Eyvindsbrygge med plass 1-13 og ikke Gjeving Vel. 
Denne informasjon må sjekkes ut og kvalitetssikres. 
Gjeving Vel har ikke noe med dette å gjøre. Det må settes opp skilt som viser at dette ikke er Gjeving 
Vel sine plasser. Hvem gjør hva? 
Angående Eivinds brygge så jobbes det med å skaffe dokumentasjon om at Lyngør Vel skal betale 
leie. De har visstnok ikke gjort det siden 2009. Parkeringsplasser sjekkes også ut. 
 Frode informerte følgende: 
Historien: Øyvind Marcussen gav bort bryggeområdet til Lyngør vel (plass 1-7), Gjeving Vel (12 
plasser), Askerøy (2 plasser). Det følger med 3(4) parkeringsplasser til Lyngør Vel og 5 
parkeringsplasser til Gjeving Vel. Inntekter tas inn av hver av de respektive vellene. Frode har kopi av 
originalbrevet. 
Økonomi: Det står ca. 200.000,- kr på konto. Et par utestående er det fortsatt. Litt uoversiktlig på 
Rota brygga p.t. når det gjelder et par plasser om hvem som bruker de. Dette blir fulgt opp til våren! 
Det må oppgraderes noe på bryggene der. Håper på dette kan gjennomføres i løpet av et par år. 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Ikke noe innmeldt,  
Status fra Frode: 



Det er nå 90 leietakere. Dette gir en god inntekt. 
Vann og strøm gjenstår. Det skal komme fra kystkultursentret, dette er meldt Agder Energi. 
 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
 
Diverse: 
Medlemsmøte flyttet til 24.januar. Foredragsholder på plass Håkon Haugland vil fortelle 
Gjevingvassdraget og dens betydning for Gjeving. 
Grendehuset er booket! Kaffe og kake må ordnes, Marit ordner det. Info på plakater og hjemmesiden 
må på plass. Tar det opp styremøte i januar! 
Fremdrift F411. AMG hadde telefon samtale 9.11 med Lars Ole Hansen, Sam Eyde vgs. Han er 
ansvarlig for gjennomføring. De ligger litt etter med oppstart, men de vil starte med hogst fra 
Lagsiden uke 46/47. De regner med å klare fristen greit som er på 3 år. 
Valgkomite, forslag nye rutiner. AMG gjennomgått utkast, godkjent av styret. Tilpassing i vedtekter 
grunnet avvik på sammensetningen i styret. Justering fremlegges på årsmøtet. Forslag til rutiner for 
valgkomite oversendes sammen med oversikt på hvem som er på valg. Formelt må årsmøtet 
godkjenne forslaget. Dette oversendes umiddelbart til leder av valgkomiteen. 
Det er kommet sterkt ønske om å få arrangert pensjonist samling, som var gjennomført tidligere. 
Alternativ dato: Søndag 2.12 kl. 14:00 – 16:00. Kaffe&kake. Sjekker med Jens Martin Marcussen 
(AMG). Sjekker om grendehuset er OK etter helgen. Sang&Quiz. Invitasjon på butikken + FB og 
hjemmesiden. Marit tar tak i dette. NB! Grendehuset må også bookes. 
Tilnærming til politiske partier angående hva som er behov på Gjeving (fiber, vei, vann, bolig, 
kollektiv transport, enkel saksbehandling i kommunen, etc.) 
Morten lager forslag et skriv til alle partiene. 
 
2019: Styremøte tirsdag 15.januar, 26.februar. Årsmøte torsdag 7.mars. 
 
Referent 
Arne Martin Gjøseid 
 


