Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 17/9-2006

Närvarande: Tomas Wall, Per Gustafsson, Pelle Brorsson, Göran Nyman
1. Tomas valdes som sekreterare och Göran är justerare denna gång
2. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll har har ej distribuerats (Sofia har detta) och gås igenom vid
nästkommande möte.
3. Uppföljning av arbetsdagen den 6 maj
Arbetsdagen den 6 maj genomfördes med framgång. Bommarna lades i, området röjdes, jord
lades ut på östra sidan och gräsbesåddes. Säkerhetsanmärkningar från tidigare besiktning
åtgärdades. Medlemsavtal tecknades med det stora flertalet medlemmar och nycklar till
bommarna kvitterades ut. Arbetsdagen hade stor uppslutning bland medlemmarna och de
medlemmar som inte deltog har debiterats 150 SEK enligt tidigare stämmobeslut. Efter
arbetsdagen har sex stycken fikabord ställts ut och båtplatserna har numrerats. Fortfarande är
kanten mot bryggan vid östra parkeringen och den västra sidan bristfälligt åtgärdade.
Styrelsen diskuterade att inför kommande arbetsdag besiktiga statusen och eventuellt hålla
inne pengar till arrendatorn för att kunna åtgärda denna brist i anläggningens funktion.
Föreningen har en till två lass jord innestående hos leverantören och dessa kan komma att
behövas till vårens arbetsdag. Per Gustafsson kontaktar leverantören för att få detta
tillgodohavande bekräftat.
4. Ekonomi och administrativa frågor
Göran rapportrade att i stort sett samtliga medlemmar har tecknat medlemsavtal. Kvarstående
"avtalsösa" medlemmar kommer att kontaktas individuellt av Göran. Samtliga båtplatsavgifter
har betalats för året och alla utom en, utav tio, "extraavgifter" för frånvaro under arbetsdagen
har betalats. För närvarande finns 201 560 SEK på föreningens bankkonto och kontantkassan
består av 4500 SEK. Årets arrendeavgift har betalats på det gamla arrendeavtalet (ca 20000
SEK) varför skillnaden upp till full ordinarie arrendeavgift måste reserveras som skuld i
räkenskaperna (fullt arrende ca 64 900 SEK). Tidigare borde startarrendet om ca 82 000 2200=79 800 SEK ha reserverats som skuld. Sammantaget finns alltså för närvarande cirka 81
000 SEK att disponera för föreningens verksamhet. Likviditeten för kommande arrendebetalning (51000 från 2006 + 73000 för 2007=124000) är tillräcklig med hänsyn de utgifter
som planerats under året. Trots ett flertal påminnelser har arrendatorn ej skrivit rent den nya
arrendeuppgörelsen ej heller fakturerat efter denna. Bollen ligger nu hos arrendatorn.
Efter vårens diskussion i styrelsen om ändring av överåtelsereglerna för båtplatser och att
införa en startavgift för nya medlemmar kontaterades att styrelsen inte upplever några större
bekymmer med nuvarande regler och att det, för detta ändamål, inte finns behov av att föreslå
förändingar av nuvarande reglemente.
Ansvarsförsäkring har nu tecknats av föreningen.
Styrelsen konstaterade att det förekommer allt för stora båtar på en del platser som hyrts i
andra hand. Det bör i ordningsföreskrifterna föreskrivas en maxstorlek på en båt för de olika
platsbredderna. Göran utarbetar ett föslag till detta som kan föreslås till stämman.

En del mindre skadegörelse har förekommit i hamnen under sommaren och styrelsen
konstaterade att detta kan bli ett växande problem och ev. förebyggande åtgärder kräver en
diskussion inom föreningen.
5. Kvarvarande aktiviteter för 2006 och arbetsdagen den 14 oktober
Det kontaterades att badbrygga och jolleramp återstår av årets verksamhet och att grillplatser
inte kommer att ordnas. Styrelsen diskuterade olika alternativ till badbrygga och beslutade att
köpa två flytbryggor 2*4 meter och två landgångar 0,8*3,9 meter från Flytkraft AB i Hagfors.
Bryggans totala längd kommer då att bli ca 16 meter. Priset för detta ar enligt uppgifter på
Internet 2*7900 SEK = 15 800 SEK. Om möjligt kommer bryggorna att levereras i höst,
förvaras i hamnområdet, för att sjösättas under vårens arbetsdag. Med detta hoppas styrelsen
att badandet i hamnbasängen kan upphöra. En badstege för placering på bryggan kommer
också att införskaffas, liksom rörfästen. Tomas tar kontakt med Flytkraft AB. Jollerampen bör
tas hem till hamnen och läggas på plats när LE Lundberg bygger ut nästa etapp av hamnen.
Per G kontaktar Anders Eriksson beträffande hemtransport av den ramp föreningen tidigare
lovats förfoga över.
Arbetsdagens innhåll planerades. På arbetsdagen ska bommarna tas upp, allmän röjning ske,
säkerhetsåtgärder vidtas, fikabord oljas in (Tomas köper olja), badbryggans landfäste att
förberedas (Per G.), rampen röjas från sten, riktpinnar sättas upp vid rampen (Per G.). Inför
arbetsdagen ska bommarna märkas med nummer (Tomas och Per G.). Vid arbetsdagens
början tar styrelsen tillfället till allmän information om ekonomi, verksamhet och
framtidsplaner. Sofia ombeds som vanligt att kalla till arbetsdagen på sedvanligt sätt (Tomas
kontaktar Sofia).
6. Kommande större satsningar
Inför 2007 kommer styrelsen att utarbeta förslag till hur hamnen ska kunna förses med el och
allmänbelysning. Vidare kommer styrelsen att undersöka intresset för att ordna
förarbevisutbildning. Pelle kontaktar Kent Norström för en offert på vad en sådan utbildning
skulle kosta.
7. Nästa möte
21 januri 2007 klockan 16:00 i Ekebyviken
Örebro 2006-09-21
Vid tangentbordet Tomas Wall

Justerat av Göran Nyman

