Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2011-09-03
Plats:

Hemma hos Eva Schöld i Bodatorp

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

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
Enligt boende på Lillholmsvägen har sorkar grävt gångar under vägen. Styrelsen
undersöker för eventuell åtgärd.
Sophie Björk och Elon Berg kommer att besöka Tranviks gård för att se hur passagen
fungerar.

4.

Rapport från hemsidan
Hemsidan är uppdaterad.
Birger Lundgren i Bodatorps gård har erbjudit oss att ta del av återuppbyggnaden av
det gamla torpet via en länk som läggs in på vår hemsida. Det föranleder oss att det
vore intressant att ta del av Bodatorps historia på vår hemsida. Bidrag från
medlemmarna välkomnas.
Information om vilka vägar som vägföringen ansvarar för och vilka som är våra vägar
läggs in på hemsidan, därav medlemsavgifter till två föreningar.

5.

Rapport från bryggansvarige
Båtägare skall meddela Henrik om båtens bredd, djup och modell.
Styrelsen uppmanar samtliga båtägare att snarast meddela Henrik dessa uppgifter:
(henrik_lamm@hotmail.com)
Innan medlem byter båt skall Henrik kontaktas för att få besked om plats finns för den
nya båten.
Sjösättningsrampen i Maren har körts sönder. En ny gallerdurk måste monteras och
nya stopplankor. Christer Nilsson ansvarar. Torbjörn Elm levererar gallerdurk.
Stora bryggan i Maren lutar. Henrik undersöker.
6 st båtar har legat upplagda på föreningens mark vid Maren under sommaren.
Ägarna har underrättats om att det kostar 300kr.
7 st står i kö för plats på bryggan i Fjällsviksviken.
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I Maren finns det lediga platser. Dessa annonseras ut till våren.
6.

Rapport från ansvarige för badplatser
Sand till Fjällsviksviken är levererad i två omgångar. Sanden sprids ut på
arbetsdagen.
Ny badstege har monterats på flottarna i Fjällsviksviken och Bodatorps träsket.

7.

Midsommarfirandet
Ingrid Svensson och Eva Schöld ordnade årets midsommarfirande förtjänstfullt med
kort varsel efter att Christer Nilsson fått förhinder.
Bosse Jutner var en mycket uppskattad ”lekledare”

8.

Bygglov på förenings mark
Föreningen har några markområden längs våra vägar som eventuellt skulle kunna
vara möjliga att stycka av till tomtmark för att inte växa igen.
Eva Schöld har frågat Kommunen om detta är möjligt. De säger att det är teoretiskt
möjligt att få bygglov för fritidshus men något bestämt svar kan inte ges utan mer
underlag.

9.

Namnbyte på Varvsvägen
Varvsvägen som tillhör Vägföreningen har bytt namn till Tranviksvägen

10. Arbetsdagen den 24 september
Christer Nilsson ansvarar för hyrda verktyg och informerar de andra arbetsledarna
vilka arbeten som skall utföras, t.ex:
- Ny ställning för postlådor i korsningen Bodatorps- och Grönängsvägen
- Gallra bort granar efter stigen vid Maren
- Ta bort de postlådor som saknar namn eller fastighetsbeteckning
Ingrid Svensson ordnar korv och dricka.
11. Stämman den 24 september kl 13.00 (OBS tiden)
Birgitta Fuchs erbjöd sin trädgård för stämman vid bra väder. Om vädret inte tillåter
det, hålls den i Barren som vanligt.
12. Rapport från kassören
Ekonomiska redovisningen gicks igenom. Vi får ett överskott på ca 18000 kr som
läggs i ny räkning.
13. Inlämnade motioner
Vi har fått in två motioner:
1) Seniorbad vi Träsket
2) Krafttag barnbadet
Styrelsens kommentarer till motionerna finns med i utskicket till stämman.
14. Övriga frågor
Underhåll av Maren
Föreslogs att en årlig rensning skall räknas som en arbetsdag. Styrelsen kommer att
meddela dag och plats.
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Bryggavgifter
Det har uppkommit frågor om halv avgift för bryggplats om endast nyttjas halva
säsongen. Mötet beslöt att endast hel avgift skall debiteras.
Medlemsavgift i föreningen
Medlemsavgiften till föreningen skall betalas av den som står som ägare till
fastigheten den 30 april. Sedan är det upp säljare och köpare att göra upp om
eventuell delning.
Ny fotbollsplan
Birgitta Fuchs föreslog att förening bör ordna en fotbollsplan även på den södra delen
av vårt område, eftersom det är så många barn där nu. Tänkbar plats skulle vara
ängen mellan Lillholmsvägen och Maren. Styrelsen undersöker förutsättningar
inklusive kostnader inför nästa års stämma.
15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 24 september efter stämman.
16. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.
Vindö 2011-09-03

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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