VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KLÄDESHOLMENS
SAMHÄLLSFÖRENING 2005.
Styrelsen för Klädesholmens Samhällsförening vill härmed lämna följande
verksamhetsberättelse för år 2005.
Samhällsföreningen hade under året 293 hushållsmedlemmar. Samhällsföreningens
styrelse har under år 2005 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
Annika Krusell
Stefan Krusell
Håkan Norrhamn
Håkan Kristiansson
Ann-Charlotte Norrås, sekreterare

Revisorer
Yngve Tejder
Greta Axelsson

Suppleanter
Carolina Färdigh
Claes Oleander

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

Några axplock från vad styrelsen, dess kommittéer och övriga medlemmar uträttat under
året 2005:
- besvarat remisser från Tjörns kommun ang. detaljplaner och bygglov
- under året arbetade Samhällsföreningen med frågor kring fastighetsskatten och
i oktober månad inbjöd Samhällsföreningen till ett allmänt möte om det nya
förslaget om taxeringsvärden.
- under året har Samhällsföreningen varit engagerad i EU-projektet SISU
genom analysarbete, studiebesök och möten
- under året har Samhällsföreningen arbetat vidare med tätortsstudien för
Klädesholmen tillsammans med Tjörns kommun. Till grund för kommunens
arbete ligger bl a det omfattande arbete som genomfördes av Klädesholmens
samhällsförening 2004 och som redovisades vid förra årsmötet.
- en enkät till åretruntboende är klar och kommer att skickas ut under våren
- arbetet med att bevara Klädesholmens skola bedrivs fortlöpande. Målet för
arbetet är att skolan skall finnas kvar i kommunal regi. En
verksamhetsinriktning som diskuterats är musik, dans, drama och bild.
- styrelsen har under året arbetat för att KIF skall bli ett allaktivitetshus vilket
nu har förverkligats och inbjudan till olika aktiviteter har gått ut till samtliga
på Klädesholmen/Bleket/Aröd
- möte med Vägverket, vägföreningen, kommunen och polisen har genomförts
för att diskutera trafiksituationen
- Samhällsföreningen har beslutat att köpa in en defibrillator som skall handhas
av Räddningsvärnet på Klädesholmen
- i samband med kyrkokörens Valborgsmässofirande anordnades ett fyrverkeri
av Samhällsföreningen
- i maj ordnades en allmän städdag
- midsommarfirandet, vilket i år hade publikrekord med drygt 1000 besökande,
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 74 deltagare
- Samhällets dag lördagen den 2 juli firades med sedvanliga inslag
- under sensommaren anordnades en träff med både åretruntboende och
fritidsboende 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!
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