Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 15/1-2006

Närvarande: Tomas Wall, Anders Eriksson, Niclas Palmér, Pelle Brorsson, Per Askengren,
Kent Nordström och Sofia Bürger
1. Sofia är som vanligt sekreterare och Niclas P är justerare denna gång
2. Genomgång av föregående protokoll
Thomas gick igenom föregående protokoll och följande punkter kvarstår att klargöra:
Åtgärder i hamnen: Stolpe i vattnet vid en bryggplats finns kvar samt ras vid kanterna efter
bryggan.
3. Ekonomisk status
Anders redogjorde för den ekonomiska statusen i föreningen.
Endast en medlem har inte betalt avgiften för 2005. Pga av sent platsbyte skall denne bara
betala arrendeavgiften. Anders kontaktar honom.
Positivt kassaresultat men vissa justeringar av poster bör göras. Anders tar hjälp av Per A.
Tomas tar kontakt med Roger Kjellberg för att få arrendeavtalet påskrivet. Detta är redan
muntligt taget men vi vill ha en skriftlig version av det också.
Revisionsberättelse skall göras inför stämman. Anders kontaktar Marie Piscator.
Vi räknar med att kunna använda 24t-25t till underhåll och förbättring av hamnområdet under
2006.
Anders och Tomas, med ev. hjälp av andra i styrelsen, ser till att alla medlemmar tecknar
båtplatsavtal med föreningen.
4. Verksamheten hamn/miljö
Sofia sammanstället de idéer som framkom på medlemsmötet i höstas. Pelle B och Kent
Nordström tar fram en utvecklingsplan till årsmötet med idéer från styrelse och
medlemsmötet.
De planer som finns inför 2006 är att ordna fikabord, grillplats, jolleramp, badbrygga och en
badplats. Gräsytan måste fixas till. Anders kommer att ta kontakt med kommunen för
ÖAFK´s räkning under nästa vecka och kommer då att påtala medlemmarnas idé kring
isplogning för att svetsa samman isbanan Rävgången- Lindholmarna- Ekebyviken.
Medlemmarna har också önskan om vatten/el i hamnen samt en vaktkur. Dessa punkter
avvaktar vi med till kommande år.
5. Inför årsmötet den 28 februari
Tomas och Sofia ordnar verksamhetsberättelsen.
Anders fixar budgeten och presenterar denna.
Då Anders och Tomas går runt för att upprätta båtplatsavtal kommer de även undersöka om
någon är intresserad av att ingå i styrelsen eller i en valberedning.
Snabb genomgång av årsmötespunkterna.
6. Förslag till 2006 års båtplatsavgifter
Styrelsen föreslår följande avgifter
2,5 m plats 1500:2,8 m plats 1600:3,0 m plats 1700:Alltså förordar inte styrelsen någon höjning av årsavgiften.

7. Försäkring
Per A har tagit fram fakta kring ansvarsförsäkring i hamnen. Vi kommer att teckna en sådan,
troligtvis med Trygg Hansa ( 900:- / år)

Örebro 2006-01-15
Vid tangentbordet Sofia Bürger

Justerat av Niclas Palmer

