
Referat fra styremøte i Gjeving vel den 22. november 2012 

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

 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte ble godkjent. 

Sak 2. Adventkaffe. Arrangeres av velet den 2. desember på Grendehuset. Planlegging og 

forberedelser er godt i gang. May-Lill og Per er ”verter” i år.  Arvid Andersen vil vise lysbilder. 

Sak 3. Brøyting. Nye innbyggere siden forrige vinter vil få informasjon om Gjeving vel, og 

tilbudt abonnement på brøyting. 

Sak 4. Kulturstien på Gjeving. Skiltene er montert i terrenget, og oversiktskartene er trykket. 

Kartene er gratis, og skal ligge tilgjengelig i bedrifter på Gjeving.  

Åpning av stien blir søndag 25. november på Lyngørporten ved fylkesmann Øystein Djupedal. 

Thomas vil orientere om gjennomføringen av prosjektet. 

Arbeidet har vært i regi av velet. Videre organisering av ansvar og markedsføring vil bli tatt 

opp og avklart senere. 

Sak 5. Munkebakekurs. Arrangeres den 28. november på Grendehuset av Svein Olav. 

Ingeborg Ausel er lærer. Lapper er hengt opp. 

Sak 6. Eventuelt.                                                                                                                                                        

# Medlemsmøtet den 8. november ble svært vellykket. Det var stor interesse for å høre Berit 

Olsen og Monica Bredsten fortelle fra deres villmarkstur i Canadas dype skoger, og ca 50 

medlemmer møtte. 

# Velet besluttet å ikke reagere på Rådmannens utsagn om at folk fra Gjeving har takket han 

for at Gjeving skole ble lagt ned. 

# Grendehusstyret v/Per orienterte om Grendehusets stilling og fremtid så langt.  

Grendehusstyret og Gjeving vel forholder seg til den eksisterende avtalen med kommunen. 

Det er ønskelig med øket bruk av huset, men foreløpig ingen konkrete planer. Styret mener 

at Knatten barnehage kan være en potensiell bruker, og en henvendelse derfra vil bli positivt 

mottatt og behandlet.    

# Sverre tilbyr å arrangere båtførerkurs i regi av Gjeving vel på nyåret dersom det er 

interesse for det. Han tar spørsmålet opp seinere. 

Grete Jensen, referent                           

 


