Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2011-05-22
Plats:

Hemma hos Henrik Lamm i Bodatorp

Närvarande: Eva Schöld, Henrik Lamm, Ingrid Svensson, Sophie Björk, Birgitta Fuchs,
Christer Nilsson och Glenn Lötberg.
Frånvarande: -

1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Eva Schöld

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Kvarstående frågor tas upp på
dagens möte.

3.

Rapport från vägansvarige
Med anledning av påpekande från medlemmar om svårigheter att använda den
allmänna passagen genom Tranviks gård pga såväl uppsatta hinder som lösa hundar
har Sophie pratat med boende på Tranviks gård. De rekommenderar att cykel leds
förbi för att inte locka hundarna (som enligt ägarens uppgift inte är aggressiva) att
börjar jaga cykeln.
Traktor och grind gör dock att passage med cykel fortfarande är svår och styrelsen
avser att ta upp detta med gårdens ägare och understryka att hinder inte får försvåra
för allmänheten att använda denna väg (avser gående och cyklister).
Sophie har pratat med ordförande för vägföreningen Elon Berg om ett samarbete om
våra avtal och han är positiv till detta. De kommer att träffas och gå igenom avtalen.
Styrelsen gick igenom väggruppens protokoll från inventeringen av våra vägar och
bedömde att de åtgärder som behövs kan utföras på/som arbetsdag eller att det ligger
på respektive tomtägare ansvar.

4.

Rapport från kassören
Ingrid rapporterade att trots den stränga och långa vintern räknar vi med att budgeten
skall hållas.

5.

Rapport från bryggansvarige
Henrik har arbetat fram ett nytt program för hantering av bryggplatserna.
Vi uppmanade i senaste medlembrevet att båtägare skall meddela Henrik om båtens
bredd, djup och modell, men det har endast kommit in ett fåtal. Styrelsen uppmanar
samtliga båtägare att snarast meddela Henrik dessa uppgifter:
(henrik_lamm@hotmail.com)
För att Henrik skall kunna hantera kön till bryggplats skall båtägaren lämna uppgifter
på båten eller den planerade båten. Det är den båten som står i kön och byter man till
större båt finns det ingen garanti att det finns plats för den.
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Om man önskar att boka gästplatsen skall ett anslag sättas upp på trädet. Avgiften för
andra gästnatten (100 kr per dygn ) skall lämnas till Henrik eller i en röd brevlåda hos
Per Bertils.
Sjösättningsrampen i Maren har körts sönder. En ny gallerdurk måste monteras och
nya stopplankor. En arbetsgrupp som kan laga under säsong utses av Henrik. Från
styrelsen ingår även Christer Nilsson i gruppen.

6.

Rapport från ansvarige för badplatser
Sand till Fjällsviksviken är beställd och vi ligger på förtur.
En ny badstege inhandlas till flotten i Fjällsviksviken. Monteras innan badsäsongen
inleds. Birgitta Fuchs svarar för dessa åtgärder.

7.

Midsommarfirandet
Christer svarar även i år för föreningens midsommarfirande och han har bokat
folkdanslaget.
Bo Jutner skall tillfrågas av Christer om han kan svara för lekarna.

8.

Hemsidan
Hemsidan bör uppdateras och nya sommarbilder läggs in.

9.

Övriga frågor
De eldningsplatser som används på arbetsdagar skall inte användas andra dagar, då
skall eldning (om inte eldningsförbud råder) ske på den egna tomten.

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls hos Eva den 3 september, kl 10.00
Budgetmöte hålls hos Ingrid den 23 juli, kl 10.00
Berör endast Eva, Ingrid och Glenn.
Stämma och arbetsdag hålls båda den 24 september.
11. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.
Nacka 2011-05-22

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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