
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 26 februar 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Grendehuset 
 
NB! Forfall meldes! 
  
Agenda  
Gjennomgang av referat for styremøte 15.januer (vedlagt) 
 
Gjeving Vel:  
Økonomi v/ Jarmo 
Innmeldt nye som ønsker å bli medlem? 
 
Grendehuset:  
Økonomi v/Frode 
Er faktura for leie til Gjeving Vel for 2 år sendt ut? 
 
Badehuset:  
Kontrakt for 20 års leie er signert 
 
Einersvika:  
Kontrakt for 20 års leie er signert 
 
Bryggekomite:  
Ingen saker innmeldt 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Ingen saker innmeldt 
 
Langhei hytta:  
Ingen saker innmeldt 
 
Diverse:  
Fremdrift F411 
Foredrag-tilskuddsportalen 
Valg komite - progresjon 
Medlemsmøte-oppsummering 
Årsmøtet 21.mars – Detalj planlegging (forslag innkalling vedlegges) 
 
Alle komiteer skal sende inn årsrapport og regnskap minst 1 uke før årsmøtet, som skal fremlegges 
på årsmøtet av de respektive komiteene. 
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79  
 
 
 
 



GJEVING VEL – Styremøte - REFERAT 
26.2.19 kl. 19:00 - 20:45 Grendehuset. 
 
Tilstede: 
Jarmo Røvik, Arne Martin Gjøseid, , Åse K. Røsås, Morten Lindvik, Nina Sperre Nilsen,  
Bjørn Inge Hansen, 
 
Forfall: 
Marit Marcussen, Frode Hansen, Alf Anders Frydendal (vara) 
 
 
Agenda 
Gjennomgang av referat for styremøte 15.januer (vedlagt) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo 
Driftskonto: 44.733,- kr 
Sparekonto: 175.262,- 
17.mai komite: 49.844,- kr 
Innmeldt nye som ønsker å bli medlem?  
De er innmeldt. 
Faktura for brøyting.  
Den er oversendt til Svein Olav Hageli. 
 
Grendehuset: 
Økonomi v/Frode 
Konto: Ukjent grunnet forfall FH 
Er faktura for leie til Gjeving Vel for 2 år sendt ut?  
Det er begynt å sendes ut faktura iflg ÅKR 
 
Badehuset: 
Kontrakt for 20 års leie er signert 

Einersvika: 
Kontrakt for 20 års leie er signert 

Bryggekomite: 
Ingen saker innmeldt 
Konto: 170.131,- kr 
 
Brygge investeringskomiteen: 
Ingen saker innmeldt 
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
 
Diverse: 
 
Fremdrift F411  
Arbeid startet opp. Hogges fra Gjeving siden først. Iflg TP så har Laget mast og mast, det må vel sies 
at det har vært lagt ned et forholdsvis stort press fra Gjeving Vel til fylkeskommunen og Sam Eyde 
vgs. Uansett, vi håper og tror at denne veien er blir forholdsvis bra i løpet av et par år nå.  
Foredrag-tilskuddsportalen 



AMG var på foredraget om å søke midler gjennom tilskuddsportalen. Det ligger mange muligheter for 
å få midler nasjonalt eller EU-midler. Gjeving Vel er innmeldt i tilskuddsportalen ved styreleder, her er 
det bare å fylle inn med flere navn fremover. Enkle konsise søknader hvor miljø og stort treff av 
bruker i samfunnet er gode søknader 
 
Fibernett til Gjeving. 
Det har vært innledet samarbeid/forespørsel med Telenor i første runde. Tvedestrand kommune 
v/næringssjef, Saltrø Hyttefelt, Gjevingpynten sameie og Barlinddalen hyttevel er 
samarbeidspartnere. Telenor var invitert til årsmøtet i Gjeving Vel, men kunne ikke stille! 
Kartsalg: Det er forhåndsolgt 6 kart, de fleste skal hente de på årsmøtet. 
 
Benker ble ikke tatt inn for vinteren. 
En benk er helt ødelagt. Men, vi har vel så mye penger at det kan kjøpes inn nye, de var slitne nå. Kjøp 
noe som ikke må vedlikeholdes. 
 
Valg komite – progresjon. 
Melding mottatt av valgkomiteen at de hadde alt på plass bortsett bekreftelse fra et par kandidater, 
men er godt i rute iflg. valgkomite medlem. 
 
Medlemsmøte-oppsummering. 
Et veldig godt foredrag av Håkon Haugland. Fin fremlegging av bryggekomiteen om prosess av 
Morten Lindvik. Nyttig informasjon om tomten etter Eng pensjonat og Kystkultursentret ved Jan 
Marcussen. 
Det var kommet kommentar på at noen ikke hadde hørt om møtet før samme dag av noen andre. 
Informasjon om medlemsmøter og årsmøter blir offentliggjort på oppslagstavler, FB og Gjeving Vel 
sin hjemmeside minst to uker i forkant. Dette må være godt nok. 
 
Årsmøtet Torsdag 21.mars – Detalj planlegging 
Projektor: JM 
Gardintrapp/kabel: På grendehuset. 
Kafe og kake: MM 
Tema om Lyngør – litt om alt v/ Tore Kristiansen.: AMG 
Årsmelding.: AMG 
Lage invitasjon årsmøtet.: AMG 
Utsendelse innkalling på FB og hjemmesiden: – AMG 
Invitasjon på oppslagstavler/butikk: BJH 
Ansvarlig for program, årsmelding, regnskap legges ut som PP.: ML 
Få inn i FB under dokument arkiv ny fane med årsmøte 2019 og legg innkallingen der.; AMG 
Innhente fra valgkomiteen hvor mange som går ut og melde til ÅKR: - AMG 
Innkjøp av noe til oppmerksomhet.: ÅKR 
Ta med kart: AMG 
Oppmøte kl. 18:00.: Alle 
 
 
Alle komiteer skal sende inn årsrapport og regnskap minst 1 uke før årsmøtet, som skal fremlegges 
på årsmøtet av de respektive komiteene. 
 
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79 


