
GJEVING VEL - Styremøte - INNKALLING 
 
Innkalte: 
Styrets medlemmer + vara. 
Dato tirsdag 27.februar 
Kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Badehuset 
 
NB! Forfall meldes! 
 
Agenda: 
Gjennomgang av referat for styremøte 23.januar (vedlagt) 
 
Gjeving Vel: 
Økonomi v/ Jarmo 
 
Grendehuset: 
Fremdrift angående maling, muring, etc. v/ Åse 
 
Badehuset: 
Ingen innmeldte saker 
 
Einersvika: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Bryggekomite: 
Ingen saker innmeldt. 
 
Bryggeutbyggingskomiteen: 
Kontrakt 
Status v/Morten  
 
Langhei hytta: 
Ingen saker innmeldt 
 
Diverse: 
Trafikksikkerhet, status v/Nina 
Utbedring F411 Laget-Bergendal  
Parkeringsplass ved Ålekartjenna 
Årsmøte: 

- Tidspunkt 
- Annonsering 
- Årsmelding 
- Regnskap 
- Andre utvalg – årsmelding/Regnskap 
- Tema: Venneforening skuteminne 
- Valgkomitee 
- Bevertning 

 
 
Mvh 
Arne Martin Gjøseid 
Gjøseidveien 151 
4912 Gjeving 
Mob.tlf. 95 70 78 79 



GJEVING VEL - Styremøte - REFERAT 
 
Referat fra styremøte i Gjeving Vel, 27 Feb. 2018 
Badehuset i Einersvika kl. 19:00-20:45. 
Tilstede: Arne Martin Gjøseid, Jarmo Røvik, Frode Hansen, Nina Sperre Nilsen, Ase Karin Røsås, Marit 
Marcussen, Morten Lindvik., Hans Petter Gangdal 
Forfall: Alf Anders Frydendal 
Fra bryggeinvesteringskomiteen; Henry Ellefsen, Erlend Johansen 
Agenda 
 
1. Innkallingen, ingen bemerkning til den. 
 
2. Referat fra sist møte ble gjennomgått. 
 
3. Økonomi:  Alle kontoer er nå overført til Spare banken Sør. 
  Jarmo: ordne overføring til skuteminne prosjektet. Lage årsregnskap.  
   
4. Bryggeinnvesteringskomitee: Flyttes til siste punkt: 
 
5. Trafikksikkerhetstiltak:  
Nina har vært i kontakt med Dypvåg skole vedrørende bruk av snuplassen på oversiden av skolen.       
Området er brøytet nå, men fortsatt ikke tatt i bruk. AKT er ansvarlig for dette. 
Arne Martin har vært i kontakt med fylkeskommunen igjen! Varafylkesordfører har nå gitt direktiv til 
veisjef Ola Olsbu, at vi skal holdes underrettet om fremdrift vedrørende veien mellom Gjeving og 
Laget. 
 
6. Diverse: 
Tema: Lingaard venneforening ønsker å informere om opprettelsen av denne. 
Forslag om at man får et oppslag i avisa før årsmøtet så en kan trekke interessenter fra et større 
område en kun Gjeving. ca 30 min (dette ble ikke avklart, men hvis noen føler for det!!!!!!!) 
 
Vedrørende Jens Martin Marcussen sitt garasje prosjekt, som kommunen har bedt vellet utale seg 
om. Styret har ingen bemerkninger til planene. 
 
7. Årsmøte 
 
Sted: Gjeving Grendehus 
Dato: 15.mars 2018 
Kl.: 19:00 – 21:00 
 
Styremedlemmene møter kl. 18:15 
 
Arne Martin:  Sjekker/ordner med at lokalet er ledig.  
Innkalling lages, sendes til Erlend og Hans Petter. 
Årsmelding skrives. 
Sende info til alle komiteer om regnskap og årsmelding skal til Morten. 
Sende påminnelse til valgkomite at de holder frister. 
Kontakte Bente Klingenberg ang. holde informasjon rundt å danne venneforening. 
 
Morten: Sette opp dokumenter for PP 
  Ta med PC, projector, gardintrapp, skjøteledning 
 
Hans Petter: Sett opp innkalling på tavler 
  Kontakte HC for å få han som foredragsholder, alt. Guttorm Eskild Nilsen. 
  Få sjekket ut at det står varme på i hall og kjøkken til årsmøtet. 



 
Marit:   2 kringler, papp kopper/tallerkener, kaffe og kaffe filter, fløte 
 
Erlend:   Legge innkalling på FB og hjemmesiden. 
 
 
Bryggeinvesteringskomite: 
 
Morten informerte for arbeidet som er gjort i gruppen. 
Landfeste, de har vært i kontakt med kommune. Siden Barlinddalen er den offisielle eier av trebrygga 
på utsiden av ankringspunktet sendes nabo varsel til dem. 
4 båtplassene som må avgis, eiere er kontaktet og villige til å flytte til den nye brygga, kostnads fritt 
for dem. Avtale lages. 
Ny trapp lages mot tømmervelta for de plassene som blir innelåst. 
Kontakt med Lyngør vel for å fastlegge størrelsen på båtplassene de har tinget. 
Reguleringsplan for Rotstranda eksisterer, ser ikke ut for at den er fult utnyttet slik brygga ligger i 
dag. Sjekkes når den gamle brygga fra blir flyttet 
Prosess ved nytt bryggeanlegg: 
- Enighet om at ny brygge skal forsikres. 
- Enighet om at det ikke blir vedlikeholds kontrakt. Frode skal ordne med en sjekk liste som vellet selv 
kan bruke og utføre for denne jobben. 
- Alternativt valg er Telebrygga, hvis den opprinnelige prisen kan reduseres og kun fører til en 
begrenset økning av den årlige leien, er det mulig å bytte. Erlend får inn nytt tilbud. 
NB! Leveringstid og kvalitetssikring må ivaretas! 
Styreleder informerer om at det må være pris i samme størrelse som tilbudet fra Ørsta, om 
Telebrygga velges! 
Komiteen skal møtes og avgjøre dette senest 1/3 2018 
 
 
Gjeving 27/2-2018 
Hans Petter Gangdal 
referent 
 


