
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING  
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 23.oktober 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Grendehuset  
NB! Forfall meldes!  
 
Agenda  
Gjennomgang av referat for styremøte 25.september (vedlagt)  
 
Gjeving Vel:  
Økonomi v/ Jarmo 
Inn/Utmeldinger etter utsendelse av kontingenter. Forsikring tegnet?  
 
Grendehuset:  
GIL har søkt om midler til å dekke 4 lass med sand til idrettsbanen. (Er faktura kommet?) Er faktura 
for leie sendt ut?  
 
Badehuset:  
Ønske om at vi ikke benytter badehuset til styremøter, grunnet det blir sand på gulvet og «yoga» 
partiet synes ikke det er så greit! Vi flytter tilbake til grendehuset!  
 
Einersvika:  
Ingen innmeldte saker  
 
Bryggekomite:  
Bør det lages en oversikt på brygger, innskudd, leie? Generelt oppdatere rutiner og dokumentasjon 
som er tilgjengelig for allmenheten.  
 
Brygge investeringskomiteen:  
Barlindalen Vel – krav. Brev sendt Status på fremdrift/avslutning  
 
Langhei hytta:  
Ingen saker innmeldt  
 
Diverse:  
Medlemsmøte i november, status på foredragsholder. 
Det er kommet sterkt ønske om å få arrangert pensjonist samling, som var gjennomført tidligere. 
Tilnærming til politiske partier angående hva som er behov på Gjeving (fiber, vei, vann, etc.) 
Fremdrift F411  
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79  
 
 
 
 
 
 
 



GJEVING VEL – Styremøte - REFERAT 
23.10.18 kl. 19:00 - 20:30 Grendehuset 
 
Tilstede 
Frode Hansen, Jarmo Røvik, Nina Sperre Nilsen, Arne Martin Gjøseid, Morten Lindvik, Bjørn Inge 
Hansen 
 
Forfall 
Marit Marcussen, Åse K. Røsås, Alf Anders Frydendal (vara) 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 25.september (vedlagt) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo  
Bryggekomite: 185.000 kr 
Driftskonto: 49.000 kr 
Sparekonto: 175.000 kr 
17.mai komitee: 50.000 kr 
Grendehuset: ? 
Alle kontingenter er delt ut (minus 1) 
Noen få Inn/Utmeldinger etter utsendelse av kontingenter er det blitt. Omtrent i balanse på antall. 
Det må samkjøres brygge og vel medlemmer. Har de brygge skal de betale Vel kontingent.  
Forsikring tegnes nå, det ble uteglemt! 
 
Grendehuset: 
GIL har søkt om midler til å dekke 4 lass med sand til idrettsbanen. Faktura er enda ikke fremlagt fra 
GIL v/ Tronn MP. 
Er faktura for leie sendt ut? Ikke startet p.t.  
Vi må få organisert vasking engang per uke. Kostnader kan deles mellom brukere og Gjeving Vel. Hvis 
det koster 250,- kr/t x 2 annenhver fredag? Dette vurderes løpene. Bør fast inn i leien, alle bør kunne 
gi litt, det må være mulig. 
Vi må fremsnakke grendehuset, det er blitt lagt ned mye arbeid og penger i det.  
Det lages nå forslag om utleiereglement og inn/ut sjekkliste.  
Finn det positive og snakk om det! 
 
Badehuset: 
Ønske om at vi ikke benytter badehuset til styremøter, grunnet det blir sand på gulvet og «yoga» 
partiet synes ikke det er så greit! Vi flytter tilbake til grendehuset! 
Nye eiere på bokhotellet, vi må ikke glemme leieavtalen på Badehuset. Tas opp på neste møte. 
 
Einersvika: 
Ingen innmeldte saker 
 
Bryggekomite: 
Bør det lages en oversikt på brygger, innskudd, leie? Generelt oppdatere rutiner og dokumentasjon 
som er tilgjengelig for allmenheten. Kontrakten legges ut på hjemmesiden, den skal gi nok 
informasjon. Henvendelse om hvor en kan forespørre om ledig plass, etc. må også legges ut der. 
Overleveres Erlend for denne innlegging på hjemmesiden. Ansv. Frode/Morten 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Barlindalen Vel – krav. Brev sendt at Barlindalen hytte vel ikke har noe krav grunnet Vegvesenet eller 
kommunen eier muren. Det tilbys ikke noen kompensasjon og ser fra vår side at saken er avsluttet. Vi 
avventer svar. 



Status på fremdrift/avslutning. Det er ikke avsluttet, men det kan med sikkerhet sies at det ikke ble 
nødvendig å låne penger, det er allerede greit med penger på konto. Fortsatt er det noe utestående 
som ikke er kommet inn. 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
Diverse: 
Medlemsmøte blir 22 november kl. 19:00- 2100 på grendehuset. 
Vi må få informasjon på FB og hjemmesiden, samt lapper i postkassene og oppslag på butikken. 
Nytt fra Vellet: Litt info hva vi har gjort, F411, Litt info søppelanlegget (sjekker med Tor Georg 
Hagane) 
Vi prøver å få tak på noen som kan holde foredrag om «Blå vekst». Torsk, leppefisk, tang & Tare, hva 
kan havet tilby? Morten sjekker med aktuelle personer. 
Mingling og kaffe&kake. 
NB! Vi tar ikke opp noe om bryggene, det blir på årsmøtet, det vil ikke være ferdig innen den tid. 
Det er kommet sterkt ønske om å få arrangert pensjonist samling, som var gjennomført tidligere. 
Alternativ dato: Søndag 2.12 kl. 14:00 – 16:00. Kaffe&kake. Sjekker med Jens Martin Marcussen 
(AMG). Sjekker om grendehuset er OK etter helgen. Sang&Quiz. Invitasjon på butikken + FB og 
hjemmesiden. 
Tilnærming til politiske partier angående hva som er behov på Gjeving (fiber, vei, vann, bolig, 
kollektiv transport, enkel saksbehandling i kommunen, etc.) 
Morten lager forslag et skriv til alle partiene. 
Fremdrift F411. Det blir nå utbedret med oppstart tidlig 2019 og veien skal utbedres med 1 til 1,5 
meter fra Stølesvingen til Gulspettvann. Asfalt kommer tidlig 2020. Svingene ved Svinbutjenna skal 
startes opp i nærmeste dager av Sam Eyde, vgs. med et prosjekt over 3 år. 
Innsamling aksjonen, Gjeving Vel ga 1000,- kr 
Forslag til valgrutiner er på sirk. Legges frem på neste styremøte. 
 
 
 
 
Referent 
Arne Martin Gjøseid 
 


