
Sander har protokoll over Garda Brygga EF:s
foreningsstamma den 28 feb. 1999, samt
inbetalningsavi pa arets avgift.

Att notera:
Avgiften ar oforandrad.
Ekonomin ar god.
Var kran har domts ut, vilket gor att den inte far
anvandas i nuvarande skick.
Vi haller pa att se over lamplig atgard.
Resultatet fran bevakningen i hamnarna gav ett
mycket bra resultat, vilket gor att vi kommer att
fortsatta aven under denna sommaren
Arbetsdagen i hamnen bestamdes till den 29 :e
maj kl 10.00

Med hopp om en trevlig sommar

Styrelsen



PROTOKOLL OVER GARDA BRYGGA EKONOMISKA FORENINGS ORDINARIE
FORENINGSSTAMMA 99-02-28.

Ordfbrande halsade medlemmama valkomna och fbrklarade stamman oppnad.

§ 1 Hans-Ake Fryklund valdes till stammans ordfbrande.

§2 Kjell Ingard valdes till stammans protokollforare.

§3 Stig Osterberg och Harry Johnsson valdes till stammans justeringsman.

§4 Fbreningsstamman fbrklarade stamman behbrigt utlyst.

§5 Rbstlangden faststalldes.

§6 Arsredovisningen for 1998 med fbrvaltningsberattelse och resultat- och
balansrakning redovisades av Bo Svensson.
Revisorema har framfbrt synpunkter pa art kopior ur boken dar krananvandningen
registreras bbr bifogas bokfbringen samt att kraven pa obetalda avgifter skall drivas
efFektivare.

§7 Revisionsberartelsen lastes upp av Bo Svensson. Revisorema tillstyrker faststallandet
av resultat- och balansrakningarna.

§8 Foreningsstamman faststallde de framlagda resultat- och balansrakningarna.

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10 Stamman beslutade att fora arets vinst till ny rSkning

§ 11 Till styrelseledambter, revisorer och bryggchef utgar ingen ersattning.

§ 12 Fbljande styrelseledambter jamte suppleanter valdes:

Ordfbrande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledambter Per-Olof Axelsson 2 ar omval

Kjell Ingard 2 ar omval

Jarl Bergkvist 2 ar omval

Staffan Granerus 1 ar kvarstar

Goran Johansson 1 ar kvarstar

Bo Svensson 1 ar kvarstar

Suppleanter Harry Johnsson

Sbren Andersson

§13 Fbljande revisorer valdes: Jan Wiberg

Bjbrn Unger

Revisorsuppleant Ake Hagstrbm

1 ar omval

1 ar omval

1 ar omval

1 ar omval

1 ar omval

§ 14 Till valberedning valdes Claes Olsson och Stig Osterberg. Claes ar
sammankallande.

§ 15 Bo Svensson presenterade fbrslag till budget for 1999.
Kranen har snart tjanat ut. Har redan klassats ned till max 1 ton. Risken firms att den
inte far anvandas alls derma sommar. Storleken pa kranintakterna ar darfbr osaker. Se
bvriga fragor, §16.
Budgetforslaget antogs av stamman.

Stamman beslutade att taxor och avgifter for 1999 skall vara ofbrandrade jamfort med
1998.

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

batplatsavgift 890-kr
(715 kr"1

6251cr
535 kr
360 kr

* Kranavgifter: for batar med plats i Garda Brygga 150 kr
for utombys batar under 1 ton 200 kr

* Avgift for anvandning av hamnplanen vid sjbsattning
med egen kranbil forblir oforandrad:

for batar med plats i Garda Brygga 25 kr
for bvriga batar lOOkr

* Avgift for vinterfbrvaring av bat inom hamnomradet forblir oforandrad 500 kr.

* Andelsvardet for 1998 faststalldes till 146 kr per andel, dvs ofbrandrat mot 1998.

* Batplatsavgift for andrahandsuthyrning av batplats skall vara
batplatsavgift + max 5% av insatsen, dvs: batplats 4,0 m 2715kr

3,5m 2321kr
3,0 m 1 830 kr
2,5 m 1 375 kr
2,0m 813 kr

* Avgift for icke inlbsta batplatser faststalldes till batplatsavgift + ranta pa
andelsvardet, 15,5%.



Batplatsavgiften skall betalas inom 30 dagar. Vid fbrsenad inbetalning kommer en
paminnelseavgift pa 100 kr att tas ut.

§16 Ovriga fragor:

* Arrendefragan ar fortfarande inte lost. Diskussioner fors med markagaren.
Mbjligheten att avstycka en del av markomradet for hamnandamal undersoks hos
Lantmateriet och Byggnadsnamnden.

* Kranen kommer kanske redan i ar att domas ut av besiktningsmannen. Den behover
renoveras, bytas ut eller belt tas bort. Stamman beslutade att vanta med beslut i fragan
tills dess fragan om markkop eller fortsatt arrende ar lost. En arbetsgrupp aker
tillsammans med P-O Axelsson till ett stenbrott i Fjaras dar det firms en kran som ev.
kan flyttas och byggas om. Fragan ar till vilken kostnad?

* Forra sommaren startade man upp en gemensam hamnbevakning for Hastholmen,
Brataviken, Stenudden och Garda Brygga. Initiativet kom fran polisen. Resultatet blev
mycket bra, efter att bevakningen inleddes bar stolderna gatt ner markant. Stamman
beslutade att fortsStta med bevakningen.
Alia batplatsagare far rakna med att stalla upp under nagon natt under batsasongen.
Jarl Bergkvist flck i uppdrag att ta fram en listabevakningslista som kommer att
meddelas batplatsagarna. Den batplatsagare som inte kan ta den meddelade tiden skall
i forsta hand sjalv fbrsoka hitta ersattare eller byta med nagon annan tid. I andra hand
kontaktas Jarl sa att ban kan fbrsoka hitta nagon som, mot ersattning, kan rycka in.

* Stamman beslutade att kranbelysningen skall vara slackt under vintersasongen.

* Den som bar en batplats som inte utnyttjas uppmanas att lana ut den till gastande
batar. Behovet av platser ar standigt storre an tillgangen!

* Arbetsdag for sedvanlig stadning och smareparationer efter "vinterns harjningar"
beslutades bli 99-05-29 kl 10.00.

Ordforande fbrklarade motet avslutat.

Vid nfotokojlet/7 Justeras,

Hans-Ake Fryklund ordf.

Stig Osterberg just man f Harry Johnason just man


