
Sander har protokoll fran Garda
Brygga Ekonomiska Forenings
ordinarie foreningsstamma den 3:e
mars 1996, samt inbetalningsavi for
arets avgift.

Som framgar av protokollet sa beslutades:

Art avgifterna skall vara oforandrade jamfbrt med 1995.

Avgift for andrahandsuthyrmng ar platsavgift + max 5% pa
insatsen

Flotten satts i endast pa begMran.

Arbetsdag bestamdes till den 18:e maj kl. 10.00.
Hammare och stovlar ar bra att ha med, forutan vanliga
stadredskap.

Alf Sandelin lamnade styrelsen, ( Tack Alf tor ett fint jobb.) och
som ny kassor valdes Bo Svensson.

Med hopp om en fin sommar

Styrelsen



PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS
ORDINAKJUC FORENINGSSTAMMA DEN 3:E MARS 1996.

OrdfQrande halsade medlemmarna valkomna och forklarade stamman oppnad.

§1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordforande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollforare.

§3 Bert Karlsson och Bengt Fowelin valdes till stammans jusleringsman.

§4 Fbreningsstamman forklarade stamman behbrigt utlyst.

§5 Rostlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1995 med fbrvaltningsberaltelse och resultat- och
baiansrakning delades ut till stamman samt redovisades av Alf Sandelin och Hans-Ake
Fryklund
Stamman bestutade att fbreningens checkkredit pi 200 000 kr skall behallas for
eventuellt framtida behov.

§7 Revisionsberattelsen lastes upp av Bo Svensson. Revisorerna tillstyrker faslstallandet av
resultat- och balansraknJngarna.

§8 Fbreningsstamman faststallde de framlagda resultat- och balansrakningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Stamman beslutade att fbra arets forlust till ny rSkning

§11 Till styrelseledamdter, revisorer och bryggchefutgar ingen ersattning.

§12 Fbljande styrelseiedamoterjamte suppleanter valdes:

Ordfbrande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledambter Per-Olof Axelsson 1 ar kvarst

Kjell Ingard 1 ar kvarst

Jan Jarnfelt 1 ar kvarst

StafTan Granerus 2 ar omval

Goran Johansson 2 ar omval

Bo Svensson 2 ar nyval

Suppleanter Harry Johnsson 1 ar omval

Soren Andersson 1 ar omval

§13 FOljande revisorer valdes: Jan Wiberg

Bjorn Linger

Revisorsuppleant Ake Hagstrdm

1 ar omval

1 ar nyval

1 ar omval

§ 14 Till valberedtwng valdes Jarl Bergkvist och Claes Olsson. Jarl ar sanunankallande.

§15 Alf Sandelin presenterade fBrslag till budget for 1996.
P-O Axelsson redogjorde fbrde underhallsatgarder som planeras for 1996, se aven
§16.
Stamman beslutade att taxor och avgifter fbr 1996 skall vara oforandrade jamfort med
1995.

* batplats 4,0 m antal andelar 250
3,5 m 220
3,0 m 165
2,5m 115
2,0 m 62

batplatsavgift 890 kr
7l5kr
625kr
535 kr
360 kr

* Kranavgifter for b4tar med plats i Girda Brygga
f&r utombys bitar under 1 ton
for utombys batar Over 1 ton

ISOkr
200kr
250 kr

Avgift fbr anvSndning av hamnplanen vid sjosattning
med egen kranbil fbrblirofftrandrad:

fbr batar med plats I Girda Brygga
fbr dvrtga batar

25kr
100 kr

Avgift fbr vinterfbrvaring av bat inom hamnomradet fbrblir oforandrad 500 kr.

Anddsvardet fbr 1996 faststalldes till 146 kr per andel.

Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats skall vara
batplatsavgift + max 5% av insatsen, dvs: batplats 4,0 m 2 715 kr

3,5m 2321kr
3,0m 1830kr
2,5 m 1 375 kr
2,0m 813 kr

Avgift fbr icke inlosta bltplatser ( tre st) faststalldes till batplatsavgift + ranta pi
andelsvardet, 2 % Over fbreningens checkkreditranta.

Flotten kommer aven i ar bara sattas i om nagon begar det samt star
for kostnaderna fbr hyra av stubbrytare och isSttning. Arbetena skal) vara
fardigstallda senast 96.05.30.

§16 Ovriga frlgor:



* Ordfbrande papekade att ett flertal bryggstegar suttit kvar pit bryggorna under
vintern. Hogvatlenstand i kombination med is och kvariamnade stegar kan
fdrdarva bryggorna!

* Per-Olof Axelsson redogjorde (br vilka arbeten som behtiver goras i
hamnen i van Underbill av arbetsbaten.

Besiktning och service av kranen.
Inkoppling av belysningsstolpar vid hamnplanen.
Muddring pa insidan av brygga E.
Upplaggning av nedrasade slenar i stenslanten langs pirens insida.
Nedslagning av uppkrupna spikskallar i trabelaggningen.
Sedvanlig stadning och smareparationer efter "vintems harjningar".

For att dessa arbeten skall kunna genomforas fbrutsatts som vanligt arbetsinsatser
Iran vara medlemmar. Arbetsdag bestamdes till 96.05.18 ki 10.00. Valkomna! Det
ar lampligt ait nagra tar med sig slovlar och nagra tar med hammare.

PI litet langre sikt bedomde P-O Axelsson att fbljande atgarder behover utforaa:

Vid brygga E behdver nagra av plintarna gjutas pa, Stenavslutningen behover
atgardas eller tas bort.
Mellan brygga E och C behover muddras pa en stracka av ca 40 m.
Kranen faller for "aldersstracket" och behdver bytas ut eller tas bort.
Yttersta delen pi piren har pagaende sattningar.

* Fbreningens markarrende gar ul ir 2000, Styrelsen kommer under aret att fortsatta
arbetel med att hitta formema fbr fortsaltningen.

* Vantetiden pi en ftrstahandsbatplats ar idag ca 10 &r.

* Styrelsen fick i uppdrag att titta pi ulvecklingsmojligheterna fbr hamnen.

* Ordforande avtackade Alf Sandelin for det fbrtjanst&lla arbete som han lagt ned som
kassbr i fbreningen under ett antal ar och dnskade honom lycka till med
" langseglarplanema".

Ordforande ftirklarade motet avslutat.

Justeras .-

Bengt Fowelin just man

Hans-Ake Fryklund ordf.

Bert Karlsson just man


