Protokoll fört vid styrelsemöte med Klädesholmens Samhällsförening
tisdagen den 3/7 2001
Närvarande: Bert Olsson, Jan-Ove Nilsson, Gösta Andersson, Lasse Fält, Annika Andersson
Greta Axelsson och Sören Johansson.

1.

Bert Olsson förklarat mötet öppnat.

2.

Justerare: Annika Andersson

3.

Föregående protokoll:
-Lekplatsen på slasket saknar fortfarande gungor och lekplatsen i parken
saknar rutschkana. Bristerna är påtalade och utrustning är på gång.
-Anslagstavla Rytterholmen uppdateras. Krister Malander
-Ljugarebänkar ses över och lagas. Arbetet på gång
-Fördjupad översiktsplan. Sören stämmer av med Jan Fredriksson
om framställan.
-Den allmänna städdagen planeras bättre inför nästa år.
-Kopia på protokoll från den 30/5 till Sven Johansson ang. på och
avlastningsplatser.
-Två stycken skrindor till gästhamnen inköpes. Bert Olsson
-Brödförsäljning till båtgäster i hamnen. Förslag diskuterades.
-Protokoll från den 30/5 till KKI, Morgan Bråse, angående punkt nr.15

4.

Arrangemanget runt Midsommar blev mycket lyckat trots oroligt
väder. Midsommarkommitén har gjort ett fint arbete trots stor brist på
hjälp vid de olika arrangemangen.
Ekonomin runt de olika arrangemangen är också i balans.

5.

Simskoletränarna Josefin Jelmbark och assistent Mikaela Holm är nöjda
med anslutningen till simskolan.
En diskussion pågår om Samhällsföreningens övertagande av simskolan
från Kommunen där avtalsvillkor diskuteras.

6.

Samhällets dag planeras med traditionellt program den 7/7

7.

Visafton med Bartholsons Trio är planerad i parken den 13/7 kl.1900

8.

Information / diskussionsmöte med samtliga på Klädesholmen den 4/8 kl.1700

9.

Sommarpraktikanten har utfört sitt arbete med att klippa gräs och samla skräp
på ett förtjänstfullt vis. Det har visat sig svårt att rekrytera nya praktikanter.

10.

Foldern distribueras i samband med Samhällets Dag.

11.

Inkomna skrivelser:
-Skrivelse från samtliga föräldrar till förskolebarnen angående en bilfri
skolgård. Skrivelsen behandlar en fråga som ligger inom skolans
ansvarsområde och skrivelsen vidarebefordras dit. Samhällsföreningen stödjer
föräldrarna i frågan.
-Skrivelse angående "ändrad användning Klädesholmen 1:109"
-Skrivelse från kommunen med avslag av ersättning för sopcontainers
för den allmänna städdagen.
-Skrivelse angående riksmarschen där anslutning innebär registrering
i registret för Bingolotto.
-Skrivelse från kommunen i fråga om sjöbodsarrende, där ny avtalstext
förbereds. Samhällsföreningen har följande synpunkter på den framlagda texten:
•

Punkten arvsskifte skall inte gälla med krav om boendeort. Arvsrätten
skall gälla oinskränkt och fullt ut

•

Det faktiska antalet m2 bottenyta skall multipliceras med baspriset
för 12 m2 sjöbod. Dessutom skall viss justering ske för loft.

•

Arrendeavtalet skall inte sägas upp pga. utlandsvistelse eller
studier under begränsad tid.

12.

Övriga frågor:
-Återvinngsstationen på Rytterholmen bör döljas på ett bättre sätt. Förslag
tas fram av Jan-Ove.

13.

Nästa möte är daterat till tisdagen den 11/9 kl 1830 på KIF

14.

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visad uppmärksamhet.

Sören Johansson
Sekreterare

Anika Andersson
Justerare

