
 

Organisering og instruks for Bryggekomiteen (BK) i Gjeving Vel (GV) 
Vedtatt på Gjeving Vels årsmøte den 07.09.2021  

1. Det er GV som er den overordnede instans for Velets brygger på Gjeving 
2. Medlemmene i BK skal være medlemmer av GV, ha bryggeplass hos GV, og være fastboende på Gjeving. 
3. BK skal bestå av 5 medlemmer som velges på årsmøtet til GV. På årsmøtet 2022 velges 2 stk for 1 år og 3 stk 

for 2 år. Deretter er 2, henholdsvis 3 på valg hvert år.  I tillegg velges 1 vara til BK med valgperiode 2 år. 
4. BK skal inneha følgende verv som skal velges på årsmøtet: 

a. Leder 
b. Kasserer 
c. 3 vedlikeholdsansvarlige (1 fra hver brygge) 
d. 1 vara 

5. Leder møter på innkalling i GV sine styremøter og kan også møte på eget initiativ etter at GV sin formann er 
informert 

6. BK gis adgang til å fastsette bøter for uteblivelse fra varslet dugnad. 
7. BK skal foreta fordeling av bryggeplasser.  Tildelingen foretas av fulltallig styre, eller minst 4 medlemmer 

inklusive vara.  Søknad om bryggeplass skal skje skriftlig og stiles til BK.  Vedtak om båtplass skal skje 
skriftlig.  Liste med oversikt over leietakerne/bryggeplassnummer leveres styret i GV sammen med 
årsmeldingen. 

8. Bryggekomiteen skriver protokoll/referat fra sine møter. 
9. BK har ansvaret for alle bryggene som eies av GV. Eventuelle ledige båtplasser bekjentgjøres på 

nettsiden/facebooksiden til GV med angivelse av søknadsfrist for disse.  Venteliste og vedtatt reglement for 
bryggene legges også ut på nettet. 

10. Hovedkriterier for tildeling av bryggeplasser er som følger: 
a. Søker må være medlem av GV og fast bosatt på Gjeving 
b. Båtplasser kan overdras mellom ektefeller/samboere, men ikke til neste generasjon/andre 
c. Hver husstand kan kun tildeles 1 båtplass.  Ønskes flere båtplasser, kan disse eventuelt leies for et 

kalenderår av gangen, forutsatt at det finnes ledige plasser. Dette gjelder også eventuelle 
jolleplasser. 

d. Forutsatt ledige plasser kan sommergjester få leie båtplass for ett år av gangen. 
11. Årsmelding, revidert regnskap, samt lister over nummererte utleide båtplasser forrige år, leveres 

uoppfordret til til GV sitt styre innen 01.03. det følgende år. Listen legges også ut på nett/facebooksiden til 
GV. 

12. GV og BK skal ha samme revisor. 
13. Komplett reglement for bryggene og kontraktsformular for innskudd og leie legges fram for godkjennelse av 

årsmøtet i GV.  Tilsvarende gjelder for denne instruks. 
14. BK skal framskaffe nødvendige parkeringsbevis  til alle parkeringsplassene (inklusive Rotstranda). 
15. BK kan benytte inntil 100 000 kr til årlig vedlikehold av bryggene, bruk av penger ut over dette må avklares 

med styret i GV. 

 

Vedtatt av årsmøtet i Gjeving Vel 
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