Verksamhetsberättelse 2006
Ekebyvikens bryggförening
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Föreningsidé/syfte - varför finns föreningen?
•Föreningen skall utveckla och förvalta brygganläggningen och dess omgivning
för att tillhandahålla båtplatser och sjösättningsmöjligheter till boende i EkebyAlmby
•Föreningens syfte är att medlemmarna, dess familjer och
bekanta och övriga boende i Ekeby-Almby får tillgång till
Hjälmarens rika fritidsliv och därmed ett mervärde av sitt boende
• Föreningen skall även erbjuda möjligheter till fritidsaktiviteter där hamnen utgör en naturlig plats eller utgångspunkt för dessa aktiviteter (även vintertid)
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Aktiviteter under 2006
Under 2006 har två arbetsdagar genomförts. Arbetsdagen den 9 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 debiterades med 150
SEK enligt tidigare stämmobeslut. Efter arbetsdagen har sex stycken fikabord
ställts ut och båtplatserna har numrerats.

Den 14 oktober träffades vi åter för att ta upp bommarna och märka upp dem, olja in fikaborden och göra en allmän
röjning på området. Nummerskyltar i plåt hade tidigare fästs på varje båtplats.
Styrelsen har haft tre styrelsemöten utifrån föreningsplanen. Protokollen finns tillgängliga på föreningens hemsida
http://hem.passagen.se/ekebyviken/. Styrelsen har arbetat utifrån medlemmarnas önskemål kring utveckling av
hamnen. Gräsplan och fikabord är sådant som tidigare varit önskemål men som nu finns tillgängligt . En badbrygga
har införskaffats och en jolleramp är under planering och skall förhoppningsvis kunna finnas på plats under nästa
verksamhetsår.
En del mindre skadegörelse har förekommit i hamnen under sommaren och vi hoppas att detta inte skall bli ett
växande problem. Eventuella förebyggande åtgärder bör diskuteras inom föreningen.
Liksom förra året användes även hamnen av Östra Almby fritidsklubb. Tyvärr blev årets Valborgsfirande minimerat
pga av kraftig vind.
Föreningens ekonomi har utvecklats positivt under verksamhetsåret och det egna kapitalet innehåller nu en buffert
för oförutsedda utgifter. Föreningens ekonomirapport för verksamhetsåret 2006 finns i särskild bilaga på hemsidan.
Styrelsen vill passa på att framföra ett stort tack till alla medlemmar som under året har ställt upp på arbetsdagar och
vi ser framemot en ny säsong med ett rikt båtliv vid Hjälmaren.
Örebro den 2007-01-28
Styrelsen

