
Styremøte Gjeving Vel, 22.10.2009. 
 
 

Tilsted:  
Thomas Hirsch 
Harald Mostad 
Helge Nilsen 
May-Lill Skjeggedal 
Svein Olav Hageli 
 
 
1. Referat: 
Formannen gikk gjennom referatet, ingen endringer. 
 
2. Fortau:   
Formannen refererte brev som var sendt Kommunen, samt svaret som var kommet på vår  
henvendelse. 

1. Brua skal utvides – Gukke har fått denne oppgaven av Kommunen 
2. Elveleiet ved brua skal steinsette en meter opp. 
3. Skråningen ned mot elva/Gjevinggården skal ryddes og jordsette. 

 
3. Brøyting: – ny avtale fra neste vinter. 
Formann refererte brev sendt til Gjeving Marina, samt svaret på vår henvendelse. 
Gjeving Marina tilbyr å skrive ny avtale på tre nye år, med tilsvarende betingelser, men med 
en oppregulert pris. Dette tas opp på medlemsmøtet 5. november. 
 
4. Brygger Vinterstøbukta: 
Formannen refererte brev som var sendt Lyngør Vel, samt to svarbrev som var kommet  
derfra. 

1. Eivinds brygge: 
Lyngør aksepterer bare dokumenterte kostnadene som knytter seg til deres 
del av felles brygge. Alternativt overta ansvaret for sin del. 

2. Ny felles brygge: 
Lyngør ønsker fortsatt felles søknad med Gjeving Vel mot Kommunen.  
De ønsker et felles opplegg der Gjeving og Lyngør deler antall plasser. 

Brevene blir videresendt til Bryggekomiteen for en behandling der først. 
 
5. Dugnad Einersvika: 
Vi venter fremdeles på lister og foringer fra Jan Markussen. Harald følger opp dette. 
Svein Olav og Harald starter opp førstkommende tirsdag, for å se hva som konkret må 
gjøres nå i høst. Det vil bli satt opp noen dugnadsdager. 
 
6. Medlemsmøte 5. november, planlegging:  
Planlagt program. 

     1.   Formannen informerer om pågående saker i styret. Det vil også bli en runde 
           rundt saksgangen vedrørende ny brøyteavtale. 
     2.   Formannen i Grendehuset informerer lit om driften og planer fremover. 
     3.   Pause med kaffe og kaker. 

      4.   Kåseri med Roald Hansen, ”Gamle sjømerker” 
Formannen henger opp plakater, Svein Olav kjøper inn det som trengs og noen av de bedre 
halvdeler baker noen kaker. 
 
7. Eventuelt:  
Det fremkom ingen saker under eventuelt, som ble referert.  
 
 
Referent 
Helge Nilsen 


