
Referat fra styremøte i Gjeving Vel den 23. august -12 

Til stede: Thomas, Anna Brit, Grete 

 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte leses og godkjennes. 

Sak 2. Oppsummering av sommeren.                                                                                                           

Grillkveld i Einarsvika 7/6. Mange familier møtte for å grille og kose seg i det fine været. Det 

var leiker i regi av idrettslaget, og stranda ble prøvd av de minste. Badehuset ble vist fram.                                                                                                       

Dugnad på badeplassen i Ålekartjenna og i Einarsvika for å legge ny sand. Det stilte godt 

med folk ved Ålekartjenna, mens bare tre dro videre til Einarsvika. Noen misforståelse her?                    

Dugnad til St. Hans aften 20. juni. Når det gjelder frakting og bygging av bål, så kom det 

ingen på den annonserte dugnaden, bortsett fra noen i velstyret. Det foreslås å forenkle 

dette arbeidet, og eventuelt sette noen restriksjoner i forhold til det med levering av ting til 

bål.  Saken må diskuteres videre.                                                                                                                                               

Selve St. Hans aften regnet bort. To familier fra styret dro ut på Flatskjæra (formann og 

nestformann). Bålet ble tent tidlig, og brant godt likevel.                                                                

Kakelotteri 14/7. Vellykket arrangement med brutto inntekt på 6020 kr. (Det skal bare 

trekkes fra utgifter til lodd). Loddene var lynlodd med 5 lodd i en remse, solgt for 40 kr pr 

remse. Det ble satt pris på hjemmelagde kaker.                                                                                      

WC i badehuset. Har fungert bra i sommer, men det var stengt en kort periode på grunn av 

svikt i pumpa.                                                                                                               

Sak 3. Brygger. Et møte mellom Fuglesang og Gjeving Vel er avholdt i sommer. Thomas og 

Svein Olav deltok fra Vel’et. Ingenting er avgjort, og et nytt møte er bestemt til 28/8-12, 

mellom Fuglesang, Gjeving- og Lyngør Vel og kommunen. Formålet med møtet er å komme 

fram til hvem som skal ha tilleggsplassene, hvordan de skal fordeles mellom Gjeving og 

Lyngør, og økonomien i dette sett i forhold til kostnader med reguleringsplan og eventuell 

flytting av Gjeving Vel sine eksisterende plasser. 

Sak 4. Eventuelt.                                                                                                                                                        

Brev fra kommunen med ”forslag til planprogram angående trafikksikkerhet, 2012-2016”. 

Programmet er til høring med frist 1. oktober 2012. Thomas forfatter et høringsnotat der vi 

foreslår; - gjøre ferdig fortauet fra Vinterstø til Nybrygga, -å sette opp veilys der det mangler. 

Vi vil også minne om tidligere vedtak om fortau fra Bergendal til Hagebrua, og rette en 

forespørsel om fortau fra Risøykrysset til Risøya.                                                                                        

Høsttur, ”På gjengrodde stier i innerskau”. Svein Olav er ansvarlig for dette. Informasjon 

kommer på plakat. 

Grete Jensen, referent                                                                                                                                               


