Noteringar från Klädesholmens Samhällsförenings sommarmöte i Röda korslokalen den 4/6-2011.
Mötet var relativt välbesök och positivt med ~65 deltagare (inklusive 8 representanter
från styrelsen). Ordförande för mötet var Gösta Eek.
Gösta Andersson gick igenom årsberättelsen och förklarade vad som gjorts under
senaste året.
Gösta Eek informerade att styrelsen fortfarande saknar ordförande och frågade om
det fanns någon som kände sig manad att ta rollen. Men han informerade också att
styrelsen fullgör sitt uppdrag i alla fall med en ”rullande” ordförandepost.
Ulrika Johansson informerade om simskolan som föreningen även i år tänker
anordna med start och inskrivning den 4 juli.
Björn Sahlin tennnisföreningen informerade om deras ansökan hos Tjörns kommun
om arrende av banan och att beslut om detta kommer tas av den 13/6. Mer
information från föreningen kommer att sättas upp på infotavlorna.
Gunilla Almgren Friskis & Svettis informerade om att det även i år kommer vara
gympa i Parken tisdagar & torsdagar 9.00-10.00 under 5 veckor, se lappar på
infotavlorna.
Samhällsföreningen vädjande om hjälp vid inplanerade aktiviteter under sommaren
så som chokladhjul, sillhjul till sillens dag, hjälp till midsommar, samhällets dag och
arbetsdag. Listor skickades runt på mötet. Listorna hade vid mötets slut ett fåtal
intresseanmälningar på personer som var beredda att hjälpa till.
Styrelsen påminde alla om att betala in medlemsavgiften, 100:- /hushåll eller 50:/person.
En fråga kom upp varför badstegarna bl.a den bakom Bojen och på Edet inte nu
fanns på plats. Styrelsen tog på sig att kontrollera varför (dock är inte utsättningen av
badstegarna styrelsens ansvar utan varje kvarter måste se till att detta blir gjort.)
Susanne Kristiansen föreslog att det anordnas aktiviteter för våra ungdomar under
sommaren, exempelvis ett ”ungdoms Cafe”. Frågan kommer att diskuteras vidare
med styrelsen. Kanske kan allaktivitetshuset användas, men det betonades då
nödvändigheten av att en ansvarig förälder finns på plats.
Alla närvarande uppmanades till att vara med och skänka kakor/bröd till samhällets
dags brödtombola. Kakorna/brödet tas tacksamt emot i allaktivitetshuset kvällen
innan (den 1/7) mellan 18-19.
Årsmötets tidpunkt under vinterhalvåret diskuterades. Årsmötet planeras att ligga
kvar och sommarmötet förläggs till lördagen i Kristi himmelsfärdshelgen. På detta sätt
kan de flesta ta del i sommarens aktiviteter och därmed också anmäla sitt intresse att
hjälpa till.
Ulrika Johansson
sekreterare

