Gårda Brygga Ekonomisk Förening
Föreningsstämma
2010-02-28
St Lars Församlingshem, Åsa
Ordförande Jan Strannegård hälsade de närvarande välkomna till årets föreningsstämma och
förklarade mötet öppnat.
§1.

Jan Strannegård valdes till mötets ordförande.

§2.

Till sekreterare för mötet valdes Gittan White.

§3.

Till justeringsmän valdes Åke Hagström och Göran Johansson.

§4.

Stämman förklarades behörigt utlyst.

§5.

Röstlängden fastställdes.

§6.

Kassören och ledamot Krister Egnér föredrog förvaltningsberättelsen och resultat och
balansräkningen, som delats ut till mötets deltagare.
a. Budget för 2010 antogs av mötet.

§7.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Niklas Bergkvist.

§8.

Resultat och balansräkningen fastställdes.

§9.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Beslutades att föra årets resultat i ny räkning.
§11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och bryggchef.
Bryggchefen (hamnkapten) har tillgång till fri båtplats. Förutom detta har ingen i styrelsen
haft någon form av ersättning.
Mötet föreslår att ordförande, kassör och sekreterare som innehar båtplats ska slippa årlig
båtplatsavgift. Mötet antog förslaget.
§12. Följande styrelseledamöter och suppleanter valdes
Ordförande

Jan Strannegård

1 år omval

Sekreterare

Gittan White

1 år kvarstår

Harry Johnsson

2 år omval

Göran Netzler

2 år omval

Krister Egnér

2 år nyval

Ulf Magnusson

1 år nyval

Bengt Lindvall

1 år nyval

Leif Johansson

2 år nyval

Pär Ribbner

1 år nyval

Kassör
Ledamöter

Suppleanter

§13. Val av revisorer jämte suppleanter
Revisor

Per Orgert
Niklas Bergkvist

Revisorssuppl

Owe Bengtsson
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§14. Val av valberedning
Valberedning

Lars Bolmstrand
Hans-Åke Fryklund

§15. Fastställande av taxor och avgifter
Styrelsens förslag på oförändrade taxor, förutom kranavgift för över 1 ton för utombys, som höjs
från 625 kr till 650 kr fastslogs av mötet.
Brygga

Bredd

Andelar

F

4,0 m

312

2 590

A1

4,0 m

316

2 590

A

4,0 m

308

2 590

C 8m bom

3,5 m

278

2 083

C övriga

3,5 m

271

2 083

Alla

3,0 m

216

1 821

A

2,5 m

164

1 556

E

2,5 m

135

1 556

A

2,0 m

111

1 046

E

2,0 m

82

1 046

D

2,0 m

62

1 046

Kranavgifter: För båtar med plats i Gårda Brygga
Utombys båtar under 1 ton
”

”

över 1 ton

Pris 2010

250 kr
500 kr
(625 kr) 650 kr

Avgift för användning av hamnplanen vid sjösättning
Med egen kranbil för utombys båtar

250 kr

Avgift för vinterförvaring inom hamnområdet.

825 kr

Då båt kvarstår efter 15/6-10

2 500 kr

-

Andelsvärdet för 2010 kvarstår på 200 kr

-

Båtplatsavgift vid andrahandsuthyrning bestämd vid 2009 års årsmöte till båtplatsavgiften
plus 50 %, där de extra 50 % tillfaller båtklubben i ett administrationsbidrag

-

Avgiften på ej inlösta båtplatser enligt 2009 års årsmöte, båtplatsavgiften + 15 % på
andelsvärdet.

-

Båtplatsavgiften skall vara betald inom 30 dagar. Vid försenad inbetalning debiteras
påminnelseavgift med 100 kr. Avgift kan betalas utan anmodan. Bankgiro och avgifter finns
på www.gardabrygga.se

Övriga ärenden
§16. Information om isens påverkan på bryggor och bommar
Harry Johnsson föredrog för mötet situationen i hamnen. Flytkroppar har fryst fast i isen
och bojben har böjts eller gått av.
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Mötet beslutade att styrelsen skall titta på de olika förslag för en långsiktig lösning:
-

Bubbelslang och kompressor. (5,5 kW) som körs när det är bistra vintrar.

-

Ta upp bommarna på land eller hissa upp dem med kätting.

-

Anlita någon som tar upp och lägger i bommarna. Vad kostar det?

Problemen idag måste lösas omgående enligt nedan:
-

Många bommar måste tas upp och säkras med kätting. Kostnaden för kättingen
beräknas till 8 000 kr. Mötet beslutade att kätting skall inköpas. Bojrör som är av
måste svetsas eller bytas ut. Dessutom behövs en arbetsdag när isen har gett sig och
kättingen tas bort.
Jalle Bergqvist erbjuder sig att såga loss alla bojar. Jalle och Harry Jonsson leder
arbetet med att hissa upp och säkra bommar. Frivillig arbetskraft anmäler sig vänligen
till Jalle eller Harry. Ersättning till Jalle kommer att utbetalas efter styrelsebeslut.

§17. Information om elinstallation på piren
Styrelsen har på uppdrag av mötet 2006, ordnat elinstallation. Kabel väl tilltagen och det
går att hänga på fler elmätare. Idag har 10 båtplatser elmätare och dess ägare kommer att
debiteras för inköp och installationen av mätare och sin årliga förbrukning. Andelstalen
kommer att skrivas upp med motsvarande värde.
§18. Förslag om avgift för att stå på kölistan
Mötet beslutade bifalla förslaget från styrelsen om en avgift på 200 kr/år inkl moms för att
stå kvar på kölistan.
§19. Andrahandsuthyrning via styrelsen – övergångstiden avslutas och ersättning till
styrelsemedlem för administration.
Mötet beslutade bifalla förslaget från styrelsen och att ersättning utgår till ledamot Krister
Egnér, i form befrielse av den årliga båtavgiften.
§20. Förslag om att styrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för andrahandsuthyrning
(§4 i stadgarna).
Mötet beslutade bifalla förslaget från styrelsen med att ta fram en policy för
andrahandsuthyrning till nästa årsmöte.
§21. Uppmaning till medlemmar om att ta emot utskick via e-post
Mötet accepterade denna uppmaning och de som var närvarande och har möjlighet att ta
emot e-mail/e-post har fyllt i listan.
§22. Förslag om organisatör/arbetsledare för arbetsdagar
Förslag från mötet: Bengt Lindvall. Styrelsen frågar Bengt.
§23. Arbetsdagen i vår föreslås till den 8 maj kl. 09.00.
Arbetsdagen godkändes av mötet. Möjlighet kommer att ges att arbeta på annan tid än
arbetsdagen och då anmäler man sig till Bengt Lindvall.
§24. Förslag om arbetsdag i höst
Beslutas av styrelsen och anslås i hamnen och på hemsidan.
§25. Vattenautomat i hamnen
Projekteringen fortsätter och förhoppningsvis kan arbetet avslutas i vår.
§26. Arbetsgrupper, förslag från styrelsen
Det finns ett framtaget underlag för att bilda arbetsgrupper i syfte att utveckla marinan. De
som är intresserade av att delta är välkomna att höra av sig till styrelsen.
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§27. Hans- Åke Fryklund informerade om en sökande till kölistan. Lars Ander, säger sig 1988
ha pratat med Hans-Åke och satt upp sig på kölistan. Han säger också att han lämnat
lapp, som Hans-Åke inte kan finna. Lars vill nu ha sin köplats noterad i kölistan från 1988.
Mötet beslöt att Lars Ander kommer att få sin plats i kölistan införd från1988.
§28. Förslag från Jalle Bergkvist att köpa in jobb-ponton, för att kunna ta bort stenar ur hamnen
och göra andra arbeten.
Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att inhandla detta om kostnaden är rimlig.
§29. Protokoll kommer att anslås på hemsidan och anslagstavlan i hamnen.
§30. Mötet avslutades och ordförande tackade för intresset.

Rolf Nordstedt tackade den nya styrelsen för det goda jobb den gjort och styrelsen mottog detta
tack med glädje.

www.gardabrygga.se

Föreningens informationssida på Internet
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Gårda Brygga, 2010-02-28
…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Jan Strannegård / Ordförande

Gittan White / Sekreterare

Justeras:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Åke Hagström

Göran Johansson
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