
Sander bar protokollet, vaktlistan for hanmen, samt
inbetalningskort.

Pa a rets foreningsstamma togs ett antal viktiga beslut.

Bland annat foljande:

Stamman beslot att piren skall forlangas med en 4 meter bred och 30 meter
lang pontonbrygga av betong, och att tradelen pa innerbryggan skall
ersattas med en ponton och forlangas med 10 meter.

Arsavgiften hojdes med 10%

Styrelsen fick i uppdrag att ta in offerter pa att utrusta hela hamnen med
Y-bommar.

Styrelsen har nu begart in offerter fran nagra tillverkare.

Da inforandet av Y-bommar innebar en ytterligare investering for varje
batplatsagare, kallar Styrelsen till extra foreningsstamma i

hamnen lordagen den 7.e mai kl. 09.00> Pa extra
foreningsstamman kommer fragan om iniorande av Y-bommar att
behandlas, och om sa bli fallet skall ocksa en tidsplan for genomforandet
faststallas.

Arbetsdagen ar den 7:e maj med start direkt efter den
extra foreningsstamman



ARSMOTESPROTOKOLL
\A BRYGGA EKONOMISK FORENING

2005 02 27 PA STRANDBACKEN

Ordfbrande Hans-Ake Fryklund haisade de narvarande valkomna till arets foreningsstamma och forklarade
motet oppnat.

§ 1. Hans Ake Fryklund valdes till motets ordforande.

§ 2. Till sekreterare for motet valdes Lars-Olof Axelsson*

§ 3. Till justeringsman valdes Jorgen Nyberg och Owe Bengtsson.

§ 4 Stamman forklarades behorigt utlyst

§ 5. Rostlangden faststalides.

§ 6. Kassoren foredrog fbrvaltningsberattelsen och resultat och balansrakningen.

§ 7. Revisionsberattelsen foredrogs av revisor Owe Bengtsson.

§ 8. Resultat och balansrakningen faststalldes.

§ 9. Den avgaende styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10. Beslutades att fora arets resultat i ny rakning.

§11. Beslutades att ingen ersattning skall utga till styrelse eller bryggchef.
Arsmotet beslot att ge en blomma till avgaende bryggchef Kjell NystrOm.

§ 12. Foljande styrelseledamoter och suppleanter valdes

Ordfbrande Hans-Ake Fryklund 1 ar omval

Ledamoter Lars-Olof Axelsson 1 arkvarstar
Harry Johnsson 1 ar kvarstar
Jarl Bergkvist 1 ar kvarstar

Goran Johansson 2 ar onival
Bo Svensson 2 ar omval

Suppleant Clirister Egner 2 ar omval



13. Till revisorer omvaldes Owe Bengtsson
Ake Hagstrom

Revisorsuppleant Lennart Jonsson

§ 14 Till valberedning valdes, Mikael Cassaras
Jorgen Nyberg

§ 15 Stamman beslot att forslag nummer 1 som innebar en forlangning av piren med en
pontonbrygga av betong, 30 meter ling och 4 meter bred, Samt att tradelen pa innerbryggan
skall ersattas med en ponton, och forlangas med 10 meter.
Insatsen pa den nya pontonpiren skall vara 55 000 kr plus kostnaden for en Y-bom.
Innan utbyggnaden startar skall avtal med de intresserade av de nya pirplatserna vara
paskrivna och klara.
For att klara likviditeten vid utbyggnaden beslots att styrelsen fick i uppdrag att utoka
checkrakningskrediten.

§ 16. Arsmotet beslot att fb'ljande taxor skall galla for ar 2005, vilket ar 10% hojnmg Mn
foregaende ar.

Batplats 4,0 m antal andelar 250 Batplatsavgift (1273 kr
3,5 m 220 LQZT&
3,0m 165 895 kr
2,5m 115 765 kr
2,0m 62 515 kr

Kranavgifter: For batar med plats i Garda Brygga 200 kr
Utombys batar under 1 ton 350 kr

" over I ton 400 kr

Avgift for anvandning av hamnplanen vid sjosattning
Med egen kranbil for utombys batar 150 kr

Avgift for vinterforvaring inom hamnomradet. 650 kr

Andelsvardet for 2005 kvarstar pa 200 kr

Batplatsavgift vid andrahandsuthyrning faststalldes till fi)ljand:

Max batplatsavgiften (se ovan)

Avgiften pa ej inlosta batplatser faststalldes till batplatsavgiften + 15 % pa andelsvardet

Batplatsavgiften skall vara belaid inom 30 dagar. Vid fbrsenad inbetalning debiteras
paminnelseavgift med 100 kr.



§ 16 Ovriga fragor.

Styrelsen fick i uppdrag att komma med ett forslag till en langsiktig losning for hamnplan och
utsprangningen. Forslag skall tas fram pa asfaltenng, sjobodar och framdragande av vatten.

Styrelsen fick ocksa i uppdrag art ta in otTerter pa att utrusta hela hamnen med bommar.

Wiktor Anani erbjdd sig att kostnadsfritt ordna med en hemsida for klubben. Kontakt skall las
med ovriga foreningar i Garda Brygga.

Jorgen Nyberg papekade att batens bredd inte far overstiga batplatsbredden,

Arbetsdag beslots till 7 Maj Id. 09.00

§ 17 Motet avslutades och ordforande tackade for intresset

Olmanas den 27/2 2005.

Hans-Ake Fryklund Ordf Lars-OIov Axelsson Sekreterare.

Justeras

.W.
Jorgen Nyberg- Owe Bengtsson



SF-marina som Jigger i Wallhamn har gjort en detaljerad offert enligt nedan

Altemativ 1.
2 st. 15 meters helbetongbryggor av typ SF1040. Denna brygga ar avsedd for nagot utsatta lagen.
Bryggan ar4 meter bred, 4.25 med fender. Total hojd ar 1 meter. Fribord ar 0,5 meter. Vikt ca 1,7 ton per meter.
Kostnad for 2 st. 15 meters brygga, 1 ,2x6 meter landgang, 2st koppltngar, 9st 2 tons ankare, 90
meter 20 mm kstting och 18 st 28 mm schacklar ar 405 269 kr

Altemativ 2.
2 st. 15 meters helbetongbrygga typ SF1030. Denna brygga ar avsedd for halvskyddade til! nagot
utsatta iagen.
Bryggan ar 3 meter bred, 3,25 med fender. Total hojd ar 1 meter. Fribord ar 0,5 meter. Vikt ca 1,3 ton per meter.
Kostnad for 2 st 15 meters brygga, 1,2x6 meter landgang, 2 st kopplingar, 6 st 2 tons ankare, 60 m
20 mm katting och 12 st 28 mm schacklar ar 286 361 kr

Till bada dessa forslag tHIkommer foljande:

Bogsering 20 000 kr
Installation 20 000 kr
1 st dubbelbom 15000kr
7 st. RT-bom 42 OOP kr
Totatt 97 000 kr

Detta betyder att alternativ nummer 1 kostar 405 000
97000

Moms 125 500
Totalt 627 500 kr

Och alternativ nummer 2 kostar 286 000
97000

Moms 96000
Totalt 479 000 kr

Bada alternativen komrner att ge 7 st nya batplatser. Vilket betyder att attemativ nummer 1 kostar
90 000 kr per batplats och aitemativ nummer 2 kostar 68 000 kr per batplats, Denna storlek p3
batplats kostar idag 50.000 kr.
Tillverkaren rekommenderar alternativ nummer 1.

Ombyggnad av forsta bryggan:

SF- marin tror att det gar att lagga en flytbrygga redan fran betongen, viiket skulle innebara att vi
graver bort dom befintliga betongfundamenten,

Bryggan bUr da 2,4 meter bred och 30 meter lang betong/trabrygga.
Kostnaden for denna brygga, 1 st. landgang 1,2 x 4 meter, 6 st. 1,5 tons ankare, 60 m 20 mm katting,
12 st. schacklar samt frakt och installation ar 129 314 kr plus moms viiket blirtotalt 162 000 kr.
Detta skulle ge oss 8 st nya 2,5 meters batplatser
En 2,5 meters batplats kostar i dag 23 000 kr, detta skulle ge oss intSkter p£ 184 000 kr
Vi skuile pa detta sett finansiera reparationen av fOrsta bryggan med mtaktema for de nya
batplatsema.

Till allt detta kommer atersallmng av piren, dels den sten som hamnat pa insidan samt
ordningsstaltandet av pimocken. Detta rGr sig om ca 50.000kr.
1 samband med att maskinen ordningsstalter piren skali han da samtidigt grava bort fundamenten pa
forsta bryggan.



Til! sist kan vi tanka oss, att om vi subventionerar utbyggnaden av piren med 100 000 kr pa gnjnd av
att den a~r till nytta for hela hamnen, skulie aJternativ 1 kosta 75 000 kr per patplats och altemativ 2
kosta 54 000 kr.

Vi har a"ven kollat med Rix6-bryggan. Den kostar fardig pa plats 15 000 kr plus moms per meter. Den
ar ocksa 3 meter bred men daremot 2 meter hog.
Probiernet ar att den gors i 20 meters iSngder, Han kunde dock ga ner till minimum 17 meter.




