
Referat fra styremøte i Gjeving vel 26. juni 2014  

 

Til stede; Arvid, Bjørn, June, Anita, Jon, Grete. Samt Thomas og Svein Olav fra forrige styre. 

Sak 1. Referat fra styremøte 6. mars leses, og godkjennes med følgende kommentarer; 

 Ventilasjonsanlegget er reparert 

 Sakene som ble fremmet til årsmøtet er arkivert hos leder 

Referat fra årsmøtet leses, og godkjennes med noen endringer/presiseringer. I tillegg beskrives det 

nye styret (for registrering i Brønnøysundregisteret). Arvid oppdaterer Brønnøysundregisteret. 

Sak 2. Overlapping fra forrige leder og nestleder. Thomas orienterer om styrets pågående sak, som er 

stien over Svaen.  

Svein Olav orienterer om hva som er gjort i saken, hvem som er involvert, og hvor saken står. Etter 

befaring med både kommune og fylke er det ennå ikke noen konklusjon på de juridiske forhold ang 

bruk og stenging av stien. Blant flere forslag er å lage ny adkomst/trapp. Holm har sagt ja til at det 

kan bygges trapp på deres eiendom - som ny adkomst til Svaen. 

Estimert pris på trapp er satt til kr 30.000,- + materialer. Dersom kommunen skal bidra med 

materialer, så ønsker de en materialliste. 

Velet beslutter å informere Saltrød Hyttesameie om saken, samt skaffe rede på deres holdninger til 

viktigheten av å opprettholde stien over Svaen, og om de er villige til å bidra økonomisk til bygging av 

nevnte trapp – evt. med hvor mye? Arvid forfatter et brev til dem. 

 

Sak 3. Møte- og aktivitetsplan. Styrets sammensetning, datoer for styremøter, medlemsmøte, 

årsmøte og andre aktiviteter i Gjeving vel sin regi settes opp. Arvid lager, kopierer og distribuerer 

denne til alles postkasser. 

 

Sak 4. Gjeving vel sin hjemmeside. Erlend Klouman lager ny hjemmeside til velet. June og Grete har 

vært i møte med han, og legger fram hva som er gjort og hva som er tenkt videre. Det er et ønske fra 

Erlend at hjemmesiden trenger minst mulig fortløpende oppdateringer. Styret kan gå inn på; gjeving-

vel.no/site for å se på siden. Bruk passord **Gjevin!! Dann dere en mening, og tenk på om vi vil ha 

opplysning/link til Gjeving idrettslag og næringslivet på Gjeving…? 

 

Sak 5. St. Hans feiring på Flatskjæra. På Gjeving vel sin facebookside ligger bilder og 

stemningsrapport  https://www.facebook.com/pages/Gjeving-Vel/121234781283690?fref=ts. Gå inn 

og ”lik” siden, så får du med deg hva som skjer, nyheter og informasjon. 

 

Sak 6. De blå benkene. Arvid hører med Thomas om plassering. Arvid og Bjørn kjører de ut. 

 

Sak 7. Eventuelt.  

 Ang innspill på årsmøte om Bryggekomiteen skal støtte Gjeving Idrettslag økonomisk til 

reparasjon av ballbingen?  

https://www.facebook.com/pages/Gjeving-Vel/121234781283690?fref=ts


Vedtektene og kontraktene i Bryggekomiteen beskriver hva inntektene skal gå til, og hvilke 

utgifter som ligger til grunn for avgiftene. Styret beslutter å kontakte Bryggekomiteen for å 

høre hva som eventuelt er gjort i saken. Bjørn gjør dette, og orienterer styret på neste 

styremøte. 

 

 Angående brøyting. Velet informerer i årsplanen om at brøyting i Gjeving vel sin regi er 

opphørt, og at eventuelt brøyting av veier/adkomster må arrangeres på privat basis. 

 

 

 

Referent 

Grete Jensen 

 

 

 


