
Referat fra styremøte i Gjeving vel 25. april 2013 

Til stede: Thomas, June, Anita, Bjørn, Svein Olav, Grete 

 

Sak 1: Tidligere referater. Referater fra styremøtene 7. mars og 4. april leses opp. Begge godkjennes. 

Sak 2: Båtførerkurs på Gjeving. Styret har innhentet tilbud fra Olav Trysnes for sammenligning med 

tilbudet fra Waypoint v/Sverre Vestøl (sak 6 den 4/4-13).   

- Waypoint: 8 timers kurs inkl materiell og eksamensgebyr. Kr 1550,- 

- Trysnes: 24 timers kurs ekskl materiell og eksamensgebyr. Kr 1200,- 

Styret antar at prisene er sammenlignbare. Styret går inn for kurset til Trysnes, i hovedsak pga høyere 

antall timer, med tanke på læringsutbytte. Thomas kontakter begge firmaene, og bestiller Trysnes til 

høsten. Kurset annonseres etter sommeren. 

Sak 3: Brøyting. Gjeving vel har som mål å få til en brøyteavtale som er praktisk og økonomisk 

akseptabel for medlemmene. Dette fordrer mye arbeid, og store økonomiske forpliktelser. Velet 

forutsetter derfor full tilslutning fra Gjeving vels husstander dersom en tilbyder aksepteres. 

Bjørn og Svein Olav har utarbeidet kart over private veier (ca 8 km), samt forslag til tilbudspapirer og 

kontrakt mellom Gjeving vel og brøyter. I tillegg har de utarbeidet forslag til kontrakt mellom Gjeving 

vel og abonnent. Disse diskuteres i styret før endelig forslag gjennomgås og godkjennes. Deretter vil 

det bli annonsert etter brøytemannskap (innen mai 2013).   

Sak 4: Eventuelt.                                                                                                                                                                      

# Grendehuskomiteen ber om oversikt over velets bruk av Grendehuset i 2012, for utsendelse av 

regning. Grete sender denne oversikten. 

# Det er ønskelig med bedre kontakt mellom Gjeving vel sitt styre, og de ulike utvalg (bryggekomité, 

Langhei, Grendehus, badehus). Det foreslås for eksempel at velets styrerepresentanter også kan 

representere i utvalgene (som i Grendehusstyret), eller at leder i utvalgene får invitasjon til velets 

styremøter. Det besluttes å ta dette opp på neste styremøte. 

# I forhold til valg av nye medlemmer i bryggekomitéen og deres respektive roller (sak 1 fra 4/4-13). 

Thomas vært i kontakt med Erlend som kommer med tilbakemelding. 

# Ang forslaget om å informere og invitere sommergjester til støttemedlemskap (sak 6 fra 7/3-13). 

Dette blir tatt opp på siste styremøte før sommeren. 

# Ang forespørselen om å kjøpe ny benk til Saltrøheia (sak 6 fra 7/3-13). Benken er kjøpt og 

idrettslaget vil stå for plassering og montering. 

 

Grete Jensen, sekretær 


