VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2004.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2004.
Samhällsföreningen hade under året 306 hushållsmedlemmar. Samhällsföreningens
styrelse har under år 2004 haft 11 sammanträden förutom årsmötet. Styrelsens
sammansättning har varit följande:
Ordinarie
Bert Olsson, ordf
Annika Andersson, v. ordf.
Gösta Andersson
Lennart Olsson
Krister Malander
Lars Eric Fält
Jan-Ove Nilsson, kassör

Suppleanter
Mathias Färdigh
Greta Axelsson
Stefan Krusell
Håkan Norrhamn
Håkan Kristiansson
Ann-Charlotte Norrås, sekreterare

Revisorer
Yngve Tejder
Katarina Hillberg

Suppleanter
Carolina Färdigh
Claes Oleander

Ett antal personer är invalda i följande grupper och kommittéer
Valberedning
Ledamöter till Skärgårdsrådets kuststämma
Museiföreningens styrelse
Badvikskommitté
Julgranskommitté
Vagekommitté
Vindkraftskommitté
Samhällets dag
Samhällets dags förkommitté
Midsommarkommittér
Simskola
Flaggning

Några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga medlemmar uträttat under
året 2004:
- besvarat remisser från Tjörns kommun ang. bygglov och sjöbodar
- under året arbetade Samhällsföreningen med frågor kring fastighetsskatten, I
mars månad lämnade Egendomsskattekommittén sitt förslag. Vi kunde under
året konstatera att kommitténs arbete inte ledde till något förslag att yttra sig
över.
- under året har styrelsen arbetat intensivt med en kartläggning av de områden
som har bebyggelse som inte stämmer överens med de olika detaljplanerna för
Klädesholmen. Arbetet har koncentrerats kring framför allt magasinen och
sjöbodarna på ön och dess användning idag och i framtiden. Vi har genomfört
ett antal möten med berörda magasinsägare och kommer att lämna ett förslag
under våren 2005
- enkäten till sommarboende håller på att bearbetas av prof. Thomas Polesie
- årsmötets beslut om att sätta upp en skylt på Hjälmen om regler kring
påskbrasan är genomförd
- årsmötets beslut om att stödja skolan på ön har genomförts genom att vi under
året initierat den arbetsgrupp som jobbar med frågan
- årsmötets beslut om att se över fritidsboende fastighetsägares medlemskap i
föreningen har bearbetats och nytt stadgeförslag har beretts till årsmötet
- styrelsen har haft flera möten med chefbibliotekarien på Tjörn för att få igång
Biblioteket på Klädesholmen vilket resulterat i att biblioteket är
invigningsklart till årsmötet
- i samband med kyrkokörens Valborgsmässofirande anordnades ett fyrverkeri
av Samhällsföreningen
- i maj ordnades en allmän städdag
- midsommarfirandet anordnades i Parken med midsommarstång och alla
barnen bjöds på glass och vuxna kunde dricka kaffe
- under 4 veckor på sommaren engagerades en skolungdom för att sköta våra
grönytor
- Samhällsföreningen tillsammans med Röda Korset anordnade simskola under
sommaren med 22 nybörjare och 28 märkesdeltagare
- Samhällets dag lördagen den 3 juli firades med sedvanliga inslag
- under sensommaren anordnades en träff med både “året-runt-boende” och de
“icke-året-runt-boende” med ca 60 närvarande för information och
erfarenhetsutbyte och där framför allt fastighetsskatten diskuterades
Till Er alla som engagerat Er och deltagit i de olika aktiviteterna som anordnats under
året vill vi framföra ett stort TACK!
Klädesholmen 2005-02-08
Styrelsen

