
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING  

 

Innkalte: Styrets medlemmer + vara. Dato tirsdag 23.januar Kl. 19:00 – 21:00 Sted: Badehuset  

NB! Forfall meldes!  

Agenda:  

Gjennomgang av referat for styremøte 21.november (vedlagt)  

Gjeving Vel:  

Økonomi v/ Jarmo Kontingent 2018 Konto 17.mai komitee  

Grendehuset:  

Fremdrift angående maling, muring, etc. v/ Åse  

Badehuset:  

Ingen innmeldte saker  

Einersvika:  

Ingen saker innmeldt.  

Bryggekomite:  

Ingen saker innmeldt.  

Bryggeutbyggingskomiteen:  

Møter, forespørsel, kommune, gamle brygger på Rota, etc Status v/Morten  

Langhei hytta:  

Ingen saker innmeldt  

Diverse:  

Trafikksikkerhet, status v/Nina Valgkomite De blå benkene Kontakt for leie av grendehuset 
Lyngørfjorden kystkultursenter på våre sosiale medier Venneforening skuteminne  

Utvalget for Raet nasjonalpark- oppstartmøte Utbedring F411 Laget-Bergendal  

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

 

 

 

 

 

 



GJEVING VEL - Styremøte - REFERAT 

 

Referat fra styremøte i Gjeving Vel, 23 Jan. 2018 

Badehuset i Einersvika kl. 19:00-20:30. 

Tilstede: Arne Martin Gjøseid, Jarmo Røvik, Frode Hansen, Nina Sperre Nilsen, Ase Karin Røsås, Marit 
Marcussen, Hans Petter Gangdal 

Meldt forfall: Morten Lindvik  

Forfall: Alf Anders Frydendal 

Agenda: 
 
 
Økonomi v/Jarmo 
Alle kontoene er nå samlet i Sparebanken Sør. 
Kontingent for 2018 sendes ut etter årsmøtet 2018 
Tre nye innmeldinger i vellet siste månedene. 
 
Grendehuset: 
Det bør avholdes møte i grendehusstyret, da det er en del uavklart. Nina/Frode tar kontakt med 
leder for grendehuset for dette. 
En del saker som må ses på; vask, utestående utvendig/innvendig arbeid, bruk av kjøkken på 
treningskvelder, etc. 
Hjemmesiden er nå justert for at det skal bli lettere å komme i kontakt ved ønske om leie. 
 
 
Badehuset: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Einersvika: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Bryggekomitee: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Bryggeutbyggingkomite: 
 
Fått anbud fra to leverandører, booket produksjons tid hos den billigste. 
Møte med Sparebanken sør vedrørende lån. 
Jobber også med oversikt over størrelsen dagens brukere ønsker på båtplassen. 
Og om noen vil flytte mellom de to flytebryggene. 
Også nye plasser inkludert lyngør beboerne, antall og ønsket størrelse. 
Lage nye vedtekter for bryggene. 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Trafikk sikkerhet:  
 



Trafikksikrings tiltak v/Nina 
Avslag fra fylket vedrørende buss opp til Bergendal og nedsatt fartsgrense fra krysset til Bergendal. 
Også kontakt med busselskapet vedrørende bruk av den nye snuplassen ved skolen. 
Ikke brøytet på Knutanhovet på den nye busssnuplassen. Ble enige om at dette er noe Rektor bør 
følge opp, og se at det fungerer. 
Manglende belysning i noen områder. Hvordan dette kan løses.  
 
F411 Bergendal-Laget. Veistandard må heves. Det er dialog med fylket om fremdrift for utbedring. Vi 
har tro på en løsning i løpet av 2020 for deler av veien. 
 
 

Valgkomiteen  

De er kontaktet og vil starte arbeidet i god tid før årsmøtet. 

 

Diverse:  

De blå benken er samlet inn og er lagret på skolen. 

Ny parkeringsplass til Langheia, ett område sett på som en alternativ løsning. Arne Martin tar kontakt 
med grunneier.  

Leder er blitt kontaktet av Ole Petter Holm om adgang til Svaen. Som tidligere nevnt er vi positive til 
dette, men ser på som privat rettslig oppgjør og vil ikke ta part i saken. Gjeving Vel vil være 
behjelpelig hvis dette blir en realitet, i en eller annen form. 

Styret vedtok å støtte bygget til Lingard skuteminne med 10.000,- Kr 

Lingard skuteminne, venneforening. Det blir sannsynlig et tema/tankesmie på årsmøtet 

 

 

Hans Petter Gangdal 

referent 

 


