Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 18/9-2005

Närvarande: Tomas Wall, Anders Eriksson, Niclas Palmér, Pelle Brorsson, Per Askengren
och Sofia Bürger
1. Genomgång av föregående protokoll
Sofia gick igenom föregående protokoll och följande punkter kvarstår att klargöra:
Försäkringsfrågan - Per Askengren kollar vidare
Åtgärder i hamnen - se punkt
En kallelse till arbetsdagen måste skickas ut - Sofia

2. Ekonomisk status
Anders redogjorde för den ekonomiska statusen i föreningen.
Föreningen har fått in alla avgifter från medlemmarna ( en återstår eftersom det blev ett sent
byte av platsinnehavare).
Vi räknar med att kunna använda 24 000:- till underhåll för året 2005. I dessa kostnader ingår
muddring, slipers, virke, bojar, skyltar och möteskostnad för kommande medlemsmöte.
Vi pratade även om kommande kostnader för 2006 då vi har planer på att fixa en badbrygga,
jord och iläggnings av en jolleramp.

4. Verksamheten hamn/miljö
Vi har en del synpunkter på hamnområdet som bör åtgärdas. Delvis är inte rampen helt ok.
Slänten blev för brant och det ramlar fortfarande ner sten och grus i vattnet och på rampen.
Vi ser också att marken på sidorna kring bryggan ger vika och trillar ner under bryggan. Detta
är mycket farligt eftersom både barn och vuxna kan fastna eller trilla ner i dessa hål som
uppstår.
En stolpe sticker upp ovanför vattenytan på en utav båtplatserna. Den sitter på ett väldigt
dumt och farligt ställe. Stolpen måste tas bort.
Tomas tar kontakt med Roger Kjellberg i dessa frågor.
De planer som finns inför 2006 är att ordna fikabord, grillplats, jolleramp, badbrygga och en
badplats. Gräsytan måste fixas till. Det hänger på att medlemmarna känner att detta är något
vi vill ha och behöver, samt att alla hjälper till att få det till stånd.
Kent Norström kommer att ingå i fritidssektionen i fortsättningen, istället för Per Askengren.
5. Medlemsmötet den 5 oktober
Tomas ordnar kaffe och bullar. Sofia, Anders och Per G inkommer med material till Tomas
som gör en gemensam presentation av föreningen. Vi håller mötesordningen enligt Tomas
förslag. Sofia och Anders ordnar ett utskick med kallelse till arbetsdagen och en avtalstext
som medlemmarna ombeds ta med till mötet den 5 oktober. Vi kommer även att dela ut och ta
betalt för hamnnycklarna.

6. Arbetsdagen den 15 oktober
Till arbetsdagen behövs en hel del saker förberedas.
Nummerskyltar + ”dykning förbjuden”skylt måste beställas - Pelle B
Tuschpennor till bommarna - Sofia
Verktyg, trimmer- alla föreningsmedlemmar
Slipers/stolp- Tomas
Bruk- Anders
Skruv- Niclas
Fendrar- Per G
Det stora arbetet ligger i att röja på gräsytan, ta upp bommarna och skruva fast alla fendrar.
Anslagstavlan skall byggas och stolpar skall gjutas fast för livbojarna. Vi startar kl.9.00 den
15 oktober. De som inte kan närvara måste böta 150:7. Nästa möte
Styrelsemöte sker igen i januari. Tomas kallar oss övriga.

Vid tangentbordet
Sofia B

