
Referat fra styremøte i Gjeving Vel 24. mai 2012 

Til stede; Thomas, Per, May Lill, Svein Olav, Grete 

 

Sak 1. Referat fra forrige styremøte godkjennes. 

Sak 2. Brev til Velet.                                                                                                                                                      

Svar fra RTA etter vår henvendelse ang søppelhåndtering på Nybrygga. Det er tanker om å planlegge 

et nytt avfallsanlegg på Nybrygga med bakgrunn i de erfaringene man får fra det nye anlegget på 

Hagefjordbrygga . 

Brev fra kommunen ang høring til lokal forskrift vedr fartsbegrensing i sjø. Styret støtter forslaget til 

at fartsreguleringen blir gjeldene hele året. Thomas sender en uttalelse til høringsnotatet. 

Brev fra Velforbundet med orientering om momsrefusjon. Vi tar opplysningene til etterretning. 

Brev fra Bjørn Aakre der han ber om en uttalelse ang en sak i bryggekomiteen. Saken vurderes, og 

styret vil komme tilbake til dette. 

Sak 3. Familiekveld i Einarsvika den 7. juni kl 17, med rydding, leiker og grilling. Per ordner grill. May 

Lill står for annonsering. Idrettslaget står for leiker. Alle tar med egen mat og drikke. 

I samme forbindelse prøver vi også å få til en overtakelse av Badehuset. Svein Olav kontakter Jan 

Marcussen for en avtalefestet og formell overtakelse. 

Sak 4. Per informerer om at Grendehusstyret jobber for at Gjeving fortsatt skal ha et aktivt 

Grendehus, og gjerne også skolebygg, selv om skolen legges ned fra høsten. 

Sak 5. Eventuelt. Ang vårt spørsmål om klagemuligheter i forbindelse med skolenedleggelsen, har 

Thomas orientert kommunestyrepolitikerne fra Gjeving om hvordan en eventuell klage må legges 

fram.  

Det har kommet en henvendelse til Velet om lite sand på badeplassen i Ålekartjenna. Svein Olav 

undersøker pris på sand med tilkjøring, og om kommunen evt tar ansvar for dette. 

Det har kommet forslag til Velet om å kontakte fylkeskommunen med ønske om buss fra byen en 

eller to kvelder i uka. Per undersøker om det er noen spesielle kvelder og tidspunkt som passer for 

flest mulig. 

Badehuskomiteen fremmer ønske om penger til innkjøp av nødvendig utstyr til badehuset. Vi 

beslutter å innlemme badehusets regnskap i Velets regnskap. Badehuskomiteen foreslår å arrangere 

badstuekvelder som inntektskilde. 

 

Grete Jensen, sekretær. 

 


