
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 25.september 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Badehuset  
 
NB! Forfall meldes!  
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 21.august (vedlagt)  
 
Gjeving Vel:  
Økonomi v/ Jarmo Kontingent.  
 
Grendehuset:  
GIL har søkt om midler til å dekke 4 lass med sand til idrettsbanen. 
Fortsatt tilbakemelding om at det mangler utstyr! 
Er faktura for leie sendt ut?  
 
Badehuset:  
Ingen innmeldte saker  
 
Einersvika:  
Ingen innmeldte saker  
 
Bryggekomite:  
Kommet ønske om medlemsmøte med informasjon om prosess/kostnader/parkeringsplasser.  
 
Brygge investeringskomiteen:  
Lys/vann? 
Er kostnader fortsatt er ihht budsjett. 
Barlindalen Vel – krav.  
 
Langhei hytta:  
Ingen saker innmeldt  
 
Diverse:  
Adkomst til Svaen. Jordskifteretten - Dom 
Medlemsmøte i november  
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79  
 
 
 
 
 
 
 
 



GJEVING VEL – Styremøte – REFERAT 
25.9.18 kl. 19:00 - 20:30 
 
Tilstede 
Marit Marcussen, Jarmo Røvik, Nina Sperre Nilsen, Arne Martin Gjøseid, Morten Lindvik (delvis)        
Alf Anders Frydendal (vara) 
 
Forfall 
Frode Hansen. Bjørn Inge Hansen, Åse K. Røsås. 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 21.august 
Bermerkning til sist referat, det var kommet inn et feil navn ang. tilstede, Det skal selvsagt være 
Marit Marcussen. 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo: 
Kontingent ferdig trykket og sendes ut omgående. 170 husstander. Styremedlemmer deler dette ut. 
 
Grendehuset: 
Benker, ble de hentet? Bjørn Inge henter de ved anledning. 
Inngangsdør blir skiftet. Alf Anders Frydendal har jobben. Dør bestilt med kodelås. 
GIL har søkt om midler til å dekke 4 lass med sand til idrettsbanen. Gjeving Vel gir på 5000,- kr i 
støtte. 
Fortsatt tilbakemelding om at det mangler utstyr! Info fra Åse K. Røsås; det skal nå være anskaffet. 
Info fra Frode Hansen: 
Det er opprettet fakturaprogram på Gjeving grendehus, så der begynner jeg nå og fakturere ut det 
som jeg har tilgang til. 
Forslag om fremtidig utleiekorespondanse, er at dette heretter foregår på e-post. Gjeving Vel 
oppfordrer til at det lages et system ved inn/ut-sjekk, samt utleie kontrakt signeres. 
Dette bør det tilrettelegges for på hjemmesiden. 
Tilrettelegges slik at det blir lettere å sende ut faktura på leie. 
 
 
Badehuset: 
Info fra Svein Olav Hageli: 
Det er montert nytt TV i badehuset. 55" til den nette sum av kr. 8200,-. I tillegg til å vise bilder kan vi 
nå ha filmkvelder her, og kanskje det kan lokke noen flere brukere?  
Så var det spørsmål om forsikring. Huset er forsikret, men jeg mener å huske at Vellet hadde 
forsikring på sine eiendeler. Kan du sjekke opp i dette for meg på styremøte. Det ser ikke ut som vi 
har innbo forsikring. Det settes innbo forsikring til 100.000,- Jarmo melder dette inn i Gjensidige. 
TV er kjøpt i mitt navn og merket med "badehuset Einersvika" for å slippe pålagt lisens eller 
plombering. 
Ang. styremøter i Gjeving Vel som er avholdt i badehuset. Det blir fort noe sand på gulvet etter oss, 
så de som driver med Yoga uken etter synes det ikke er noe behagelig. Så det besluttes at vi nå flytter 
styremøtene tilbake til Grendehuset. 
 
Einersvika: 
Ingen innmeldte saker 
 
Bryggekomite: 
Kommet ønske om medlemsmøte med informasjon om prosess/kostnader/parkeringsplasser. 
Parkeringsplasser (5 stk) tilhører Eyvindsbrygge sine medlemmer. Hvis dette medfører riktighet, så 
med det skiltes om med at de plassene tilhører Eyvindsbrygge med plass 1-13 og ikke Gjeving Vel. 
Denne informasjon må sjekkes ut og kvalitetssikres. 



Ved medlemsmøte i November så tar vi et punkt angående dette. 
Info fra Frode Hansen: 
På bryggekontoen er det nå kr. 185.000.-, det jobbes for å få inn de siste kronene. 
Det har vært en del som har lagt fra seg båtene i anleggene i sommer. Vi må ha en mulighet for å 
bøtelegge disse. 
Mitt forslag til dette er at det kjøpes inn kjetting og låser, slik at vi kan låse av båter som blir lagt i 
anleggende uten avtale, og at det settes opp skilt som informerer om dette. 
Mener at dette må det et vedtak i Gjeving Vel sitt styres på, siden det er vellet som er formel eier av 
anlegget. 
Gjeving Vel sitt styre støtter forslag om at båter som gjentagende ligger ved bryggene uten å avtale, 
kan låses fast. Det må skiltes med at dette vil skje og på lås/kjetting må det stå informasjon om hvor 
de kan kontaktes for å få denne låst opp. 
 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Lys/vann? Venter på å få gravd frem til kystkultursenteret. Blir ikke strøm før til neste år. 
Er kostnader fortsatt er ihht budsjett. Fått inn noe flere innskudd og noe mer inntekter som gjorde 
dette. Det er ikke lånt penger. 
Barlindalen Vel – krav: 
Det er nå fremkommet informasjon som gjør at dette sannsynlig blir en god løsning. 
 
Langhei hytta: 
Det er sendt forespørsel til GIL om de kan ta en dugnad for å rydde parkeringsplassen ved 
Ålekartjenna, slik at det kan parkeres for flere der, når de skal på tur til Langheihytta eller til 
badeplassen. 
 
Diverse: 
Få laget nye retningslinjer for valgkomite. Forslag til vedtekter og retningslinjer bør utformes. Dette 
må fremlegges for votering under årsmøtet. Utkast lages. ML/AMG ansv. 
Søppeldunker som er plassert på fortau i nærheten av butikken er til hinder for rullestolbrukere! 
Marit kontakter RTA for å finne løsning. Tor Georg Hagane tar tak i det. Men han trodde at det er eid 
av de i det gule huset! 
Adkomst til Svaen. Jordskifteretten – Dom er avsagt. 
Det skal være brannøvelse på «Eng pensjonat». Dette må gis god informasjon om! Gjeving Vel kan 
også informere om dette på hjemmesiden og FB 
Medlemsmøte i november- Innhold: Vedtekter til høring for valgkomite. Informasjon om nytt 
bryggeanlegg. Foredrag om «Blå vekst». Kaffe og kake. 
 
 
 
Referent 
Arne Martin Gjøseid 
 


