
Referat fra Styremøte i Gjeving Vel, 23. oktober 2014 kl. 19 på 

Grendehuset. 
 

Til stede: Arvid, June, Anita, Bjørn, Grethe, Jon Petter, Morten. 

Forfall: Peter.  

Saksliste: 

Sak 14/18 Referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått 

Vedtak: Ref godkjent, med en kommentar om deltakere på møtet. Morten tar opp med 

Peter og får det korrigert. 

 
Sak 14/19 Henvendelse fra Dypvåg Idrettsforening 

Dypvåg Idrettsforening har henvendt seg om mulig pengestøtte, på bakgrunn av manglende 

mva kompensasjon i forbindelse med oppgradering og reparasjon av ballbingen ved Dypvåg 

Skole. 

Vedtak: Etter en grundig vurdering var styret enige om at man sender et avslag på 

henvendelsen.  

Sak 14/20 Medlemsmøte 6. november.  

Det ble diskutert og referert fra forberedelsene: 

 Peter har fått tak i Jon P Knudsen fra Institutt for innovasjon og arbeidsliv ved UiA 

som skal holde foredrag om det å være en liten kystbygd i utkanten av en kommune 

som stadig blir større. 

 Flere Gründere fra Gjeving og omegn har sagt seg villige til å delta med korte innlegg. 

 Arvid har tatt kontakt med politikere og Tvedestrandsposten. Vi vil innby 

velforeningene på Lyngør og Dypvåg. 

 Det ble diskutert praktisk opplegg og servering. Vi forventer et noe større oppmøte 

enn vanlig. 

 Arvid lager stikkord til plakat, Facebook tekst etc. Det bør ut i uke 44. Det ble fordelt 

oppgaver med å organisere kringle, kaffe, lydanlegg etc. 

 Den nye websiden til Gjeving Vel vil være klar til å vises på møtet. 

 Må huske å reservere Grendehuset til kvelden. 

 Styret møter kl 18:00 for å rigge til møtet den 6.11. 



Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

Sak 14/21 Adventskaffe 30. november 

Grete har komplett «oppskrift» på opplegget.  

 Det skal sendes skriftlige innbydelser til «alle» beboere på Gjeving som er over 65 år. 

 Charlotte L og Risøya kan organisere transport og evt hjelp til servering. 

 Vi trenger loddbøker og enkle premier. 

 Vi må reservere Grendehuset for kvelden. 

 Vi trenger gode forslag til musikk-innslag eller underholdning. 

Vedtak: Saka følges opp frem til neste styremøte.  

Sak 14/22 Henvendelse fra Friluftsrådet Sør.  

Vi har fått en henvendelse fra Friluftsrådet Sør om kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder. 

Styret er usikre på hva man ønsker å oppnå med dette og hva den innsamlede informasjon 

skal brukes til. 

Vedtak: Styret var enige om at man trengte mer informasjon om saken før man tar stilling. 

Arvid tar kontakt med Geir Henning Waagsnes i Friluftsrådet. 

Sak 14/23 Eventuelt 

Det har kommet innspill om å kjøpe inn ny grill til Badehuset og ny sand til Volleyballbanen. 

Websiden er snart klar, trenger litt mer info før endelig ferdigstilling. 

 

Ref: Morten 


