
GJEVING VEL - Styremøte - Innkalling 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 21.august 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Badehuset 
 
NB! Forfall meldes! 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 12.juni (vedlagt) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo 
Kontingent 
 
Grendehuset: 
Økonomi, er det noe utestående? 
Benker, ble de hentet? 
Manglende utstyr, gafler bl.a. 
Vaskemaskin, når kommer den på plass? 
Utleieavtaler, hvordan fungere det? En del klage på vanskelig å få svar om utleie. 
Fint om Åse Kari / Frode kan sjekke ut dette i forkant! 
 
Badehuset: 
Ingen innmeldte saker 
 
Einersvika: 
Ingen innmeldte saker 
 
Bryggekomite: 
Er det ledig plasser 
Er det innbetalt av leiere 
Skal det lages merking på båter for betalt for året. 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Økonomi: Stemmer tilbud mot faktura, er det noe utestående, er det opptatt lån? 
Har det landet avtale mellom Barlindalen og Velet? 
Kan vi vurdere annen plassering av landgang/trapp, hvis Barlindalen kommer med for stort krav? 
Klage fra Trygve Hegnar 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
Diverse: 
Få laget nye retningslinjer for valgkomite. 
Detalj regulering av Einersvika 
Venneforening Lyngørfjorden Kystkultursenter 
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79 



GJEVING VEL – Styremøte – Referat 
 
21.8.18 kl. 19:00 - 20:50 
 
Tilstede 
Marit Bergendal, Jarmo Røvik, Nina Sperre Nilsen, Åse K. Røsås, Bjørn Inge Hansen, Arne Martin 
Gjøseid 
 
Forfall 
Morten Lindvik, Frode Hansen. Alf Anders Frydendal (vara) 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 12.juni 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo. Velet: 175.000 + 13.000 på driftskonto. Ikke noe utestående 
Kontingent. Åres kontingent sendes ut i begynnelsen av september. 
 
Grendehuset: 
Økonomi, er det noe utestående? Frode har fått overlevert en bunke med utestående fordringer som 
han vil forsøke å inndrive. 
Benker, ble de hentet? Bjørn Inge henter de ved anledning. 
Manglende utstyr, gafler bl.a. Åse skaffer gafler. 
Vaskemaskin, når kommer den på plass? Åse kontakter rørlegger og elektriker for installasjon. 
Utleieavtaler, hvordan fungere det? En del klage på vanskelig å få svar om utleie. Det skal lages 
rutiner og hjemmesiden oppdateres. Sjekkliste skal også utarbeides. 
Det blir dugnad på å male gangen. Åse tar ansvar for det. 
Inngangsdør blir skiftet. Alf Anders har jobben. 
Kommunen må bli kontaktet for å utbedre mur. 
 
Badehuset: 
På årsmøtet ble det nevnt at det var ønsket en TV. Svein Olaf Hagli har den oppgaven. 
Det fremkom på styremøtet om det kanskje burde kjøpes en enkel kokeplate for å holde noe varmt. 
Sven Olaf vurderer dette 
 
Einersvika: 
Ingen innmeldte saker 
 
Bryggekomite: 
Er det ledig plasser. Alt solgt/utleid og venteliste. 
Er det innbetalt av leiere. Utfakturert ca. 830.000. Utestående 127.560. På konto er det p.t.  
141.000 kr 
Skal det lages merking på båter for betalt for året. Ikke avklart. 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Økonomi: Stemmer tilbud mot faktura, er det noe utestående, er det opptatt lån. Alle fakturaer er 
betalt. Tilbud var på 1.482.060 og faktura kom på 1.476.910. Dette er under budsjett og det er klart å 
få dette gjennomført uten å låne penger. Det gis skryt fra styret for en flott gjennomført jobb. 
Kan vi vurdere annen plassering av landgang/trapp, hvis Barlindalen kommer med for stort krav? 
Har det landet avtale mellom Barlindalen og Velet? Det er ikke avklart. P.t. har de et krav om 100.000 
kr for feste i murkanten! Jan Marcussen vil søke etter løsning og få dette avklart. Alternativt flyttes 
landgangen, slik at det ikke er noe mulighet for krav av Barlindalen hyttefelt. Styret stiller seg 
undrene til at det er reist et slikt krav. 
Klage fra Trygve Hegnar. Informert om saken. 
 



 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
 
Diverse: 
Få laget nye retningslinjer for valgkomite. Forslag til vedtekter og retningslinjer bør utformes. Dette 
må fremlegges for votering under årsmøtet. Utkast lages. AMG ansv. 
Detalj regulering av Einersvika. Ingen kommentarer til dette. 
Venneforening Lyngørfjorden Kystkultursenter. Informert om. 
Søppeldunker som er plassert på fortau i nærheten av butikken er til hinder for rullestolbrukere! 
Marit kontakter RTA for å finne løsning. 
Rydding av parkeringsplass ved Ålekartjenna, det må en dugnad til på det! Oversender forespørsel til 
GIL om å utføre dette. Ansv. AMG forespørsel sendt, men sender ny til Fredrik Marcussen. 
Manglende lys i Vadstøbakken. Dette meldes til kommunen. Marit tar tak i det. 
 
 
Referent 
Arne Martin 
 


