
GJEVING VEL – Styremøte– REFERAT  

30 september 2019 på Grendehuset 

Til stede: Martin, Nina, Anna Brit, Lisbeth, Grete 

Frafall: Bjørn Inge, Frode, Ragna Marie 

  

Saker: 

1: Godkjenning av referat fra styremøte 260819                                                                                                            
Referat lest opp og godkjent. Grete sender det til Erlend for offentliggjøring. 

2: Referat fra møte med kommunen ang konflikt om bruksrett til stien over Svaen                                              
Kommunen er villig til å være med på et evt meklingsmøte (sammen med velet) mellom de berørte 
parter, men anbefaler å la saken bero inntil det nye kommunestyret er etablert, for å se om det også 
er noe man vil ta opp på politisk nivå. Velet følger denne anbefalingen. 

3: Vel-benkene                                                                                                                                                                         
Avtalt med Lisand å hente de bestilte benkene til våren 2020 (Martin). 

4: Hjertestarter på Gjeving                                                                                                                                                        
Gjeving Idrettslag og 17.mai komiteen er villige til å være med på innkjøp av hjertestarter. En 
hjertestarter kan plasseres ute i et frostsikkert og oppvarmet skap (ca kr 5000,-). Selve 
hjertestarteren varierer i pris.                                                                                                                                                
Gjeving vel foreslår å jobbe videre med saken. Lisbeth hører videre med Martin Breen om skapet og 
starteren (leverandør, pris). Nina diskuterer plassering med Idrettslaget og 17.mai komiteen, og 
prøver å få en avklaring på dette innen medlemsmøtet den 28/10. Videre venter vi på hva Ragna 
Marie har funnet ut ang leverandør og pris. 

5: Status Fv 411, trygg skolevei og moloen i Einarsvika                                                                                                           
- Fv 411; arbeidet er godt i gang, og entreprenøren har annonsert ferdigstillelse 1/12.                                                           
- Trygg skolevei/snuplass for buss; fylket og kommunen har fått beskjed/tips om at det kan være 
løsmasser å få tak i fra arbeidet på Fv 411.                                                                                                                                                    
- Moloen i Einarsvika; Lyngørporten eier grunnen. Gjeving vel eier badehuset, og leier grunnen det 
står på.  

6: Status fra kasserer ang kontingent og økonomi                                                                                                                   
Frode jobber med saken. 

7: Manglende oppdatering på Gjeving vel sin hjemmeside                                                                                               
Frode jobber med saken. 

8: Planlegging av medlemsmøte mandag 28/10 kl 1830 på Kystkultursenteret                                                                             
Huset er bestilt. Martin ordner med guide. Anna Brit ordner med innkjøp. Grete ordner med annonse 
på facebookside og invitasjoner til postkassene. Martin, Lisbet og Nina deler ut invitasjoner. Hele 
styret møter på Kystkultursenteret kl 1800. 

9: Henvendelse ang fartsgrensen på Rotaveien, og båtkjøring i Gjevingsunda                                                                        
- Fartsgrensen på veien ønskes redusert.  Dette har Morten Lindvik arbeidet med tidligere, og Martin 
hører med han hva som er gjort, og om han kan skrive et nytt brev på vegne av velet og beboerne.                                                  
- Farten i Gjevingsunda oppleves høy. En henvendelse til kommunen gav ikke noen løsning. Martin vil 



henvende seg til kystverket og be om å få montert fartsskilter. Han vil også kontakte politiet, og 
henstille politibåten om å vise seg i Gjevingsunda av og til. 

10: Diverse                                                                                                                                                                                      
Det blir stilt spørsmål om vasking på grendehuset. Styret mener dette er en sak for grendehusstyret. 

 

Neste styremøte er 25 november 

 

Grete Jensen 

 

 


