
Gumøy, april 2011 

til alle medlemmer og potensielle nye medlemmer;o) 
 

innkalling til årsmøte, 
og informasjon om vedlikeholdsavgiften 

 
 
Styret i Gumøy Vel har det siste året bestått av: 
 
Petter Nybu   - leder 97058840 / 35982828 
Jan Petter Abrahamsen - nestleder 91740788 / 35993861 
Morten Andersen  - kasserer 99510050 / 35990450 
Wenche Hestvik  Ellegård - sekretær 97047610 / 35993956  
Anne Matre Ballestad - styremedlem 48046468 / 35993822 
Jens Egil Ellefsen - varamedlem 98644818 / 35993873 
Eva Isnes   - varamedlem 97508176 / 35983132 
  
Årsmøtet blir også i år arrangert på låven hos Ellef Ellegård 
 

 fredag 27.mai 2011 kl.18.00     
 

 
Dagsorden:    Årsmøtesaker med valg og enkel bevertning.  
                    Saker til årsmøtet sendes styret innen 1.mai. 
 
Vedlikeholdsavgiften i Gumøy Vel har nå to satser: Kr.500,- for eiere av fritidsbolig, og  
              kr.2000,- for fastboende. 
 
Avgiften skal dekke en del av vei-vedlikeholdet på øya. De fastboende arrangerer i tillegg 
dugnader når dette er nødvendig.  Velet ser også behov for å rydde og merke/skilte gamle 
hesteveier og stier. Dette arbeidet er vi godt i gang med.  
Dersom dere som brukere av øya ser noe som bør utbedres; gi beskjed til oss i velet!  
 

VI MINNER OGSÅ OM GUMØYDAGEN 2011, SOM I ÅR ARRANGERES 
  TIRSDAG 19.JULI!    

Styret tar i mot gevinster med takk;o) 
  
 
Gumøy Vel er presentert på Kragerø Kystperlene`s sider: www.kragerokystperlene.no 
Her finner du det meste av informasjon fra styret og om livet både på Gumøy og  
i Kragerøskjærgården for øvrig. 
 
Vi håper at DU, som ikke allerede er det, har lyst til å bli medlem av Gumøy Vel. 
Medlemskapet er personlig, og alle medlemmer (aldersgrense 15 år) har stemmerett  
på årsmøtet. Alle fastboende og/eller hytteeiere kan være medlem.  
 
 
 

Gumøy Vel har hovedfokus på trivsel, samferdsel og samarbeid, 
med praktisk fokus på rydding og vedlikehold av veier og stier på øya. 

 
Vel møtt på årsmøtet! 

 
vårhilsen fra styret i Gumøy vel;o) 


