Protokoll Styrelsemöte Klädesholmens Samhällsförening 99-11-30
Närvarande: Annika Andersson, Gösta Andersson, Erland Berntsson, Lars-Erik Fält,
Jan-Ove Nilsson, Bert Olsson, Bertil Pettersson, Inga-Britt Sjöberg, Ingela Wastegård

1.

Ordförande Bert Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2.

Till att justera dagens protokoll valdes Inga-Britt Sjöberg

3.

Mötesprotokoll från 991009 föredrogs.

4.

Ann-Sofi Brombergs material Skärgård 2000 presenterades. Samhällsföreningen
ställer sig positiv till organisationsförslaget och föreslår följande representanter i
arbetsgruppen:
Stefan Krusell
Erland Berntsson

5.

ordinarie
suppleant

Ett remissvar från Sören Johansson till Länsstyrelsens miljöprövning angående
vindkraftverk, Westwind Mollösund AB, lästes upp. Detta godkändes med följande
tillägg:
“ Risk finns att genom ett stegvis ansökningsförfarande undgå prövning för en större
park av vindkraftverk som kan bli aktuell i Klädesholmens närområde.”

6.

Bert informerade om Fastighetsskattekommitténs förslag. Remisserna har i de flesta
fall tyvärr avslagits.

7.

Ett brev kommer att delas ut till samtliga hushåll på Klädesholmen för att få in
synpunkter och förslag till Framtidskonferensen 22/1-2000. Samtliga föreningar
kommer att bjudas in med två representanter, gärna yngre.

8.

Även i år kommer ett antal granar att lysa upp tillvaron på Klädesholmen. Desa
kommer att sättas ut när vindarna blivit mer måttliga.

9.

Årets julgransplundring ställs in.

10.

Landgången i badviken far illa vid högvatten. Denna måste därför tas upp när
badsäsongen är till ända.

11.

Inget svar har inkommit från B. Åhs angående båtplatserna i Obbole Vik. Ny kontakt
tages därför.
Klas kontaktas angående skutplatser på Klädesholmen eftersom det varit svårt att
under den gågna sommaren finna plats att lägga till med större gästande båtar.

12.

Museét kommer att ha helgöppet i samband med julbordet på Malanders, 11/12 12/12 11-17.

13.

Inga förslag hade kommit in till detta möte.
Allmän synpunkt på inkommen delgivning:
Inga grindar, om än öppningsbara, skall förekomma på allmän platsmark.
Nya sjöbodar vid rampen, Salt&Sill: Ny kontakt tages med T. Järvengren
Förslaget till ny återvinningsstation vid Alax eller en uppsnyggning av den befintliga
tas upp till diskussion med T. Järvengren.

14.

Nästa styrelsemöte:Tisdagen den 4:e januari

15.

Valborgsfirandet på Klädesholmen kommer att finnas med i nästa Det händer på
Tjörn (Januari - midsommar).
Finansiering av nästa års simskola diskuterades.

Klädesholmen 11 december 1999

________________________
Ingela Wastegård, sekreterare

___________________________
Inga-Britt Sjöberg, protokolljusterare

