PROTOKOLL FÖRT VID GRÅENS KOLONIFÖRENINGS HALVÅRSMÖTE 5 AUG-12
§ 1 Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna
och då speciellt Mats Persson & Karin Bodén samt Mats &Liselotte Carlsson.
§ 2

Föredragande av dagordningen godkändes.

§ 3

Fråga om mötet var utlyst i rätt tid godkändes

§ 4

Val av två justerare blev Mats Martinsson och Kenth Nilsson

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes

§ 6

Kassörens redogörelse visade på 120 529 kr godkändes

§ 7
sep

Festkommitténs rapport: det har precis gått ihop och avslutblir det den 8

§ 8

Ordningsmännen har inget att rapportera

Ska titta på murbruket mellan stenarna i salthuset
§ 9 Val av festkommitté : omval av Siv Sandin och Christina Franzon 2år,
nyval av Lotta Martinsson 2år , Gunnar Gundersson 1år
Ulrika Sydmark & Patrik Dalinger 1år kvar
§ 10 rapporter och skrivelser :
· Brandförsvaret har lämnat brandvarnare till alla stugorna och de vill
att vi sätter upp två frälsarkransar till vid bryggorna.
· Lekplatsen behöver göras vid .
· Städgrupperna varar till söndag kväll, hjälp till mera. Förslag till att
ändra till tre städgrupper istället för fyra
§ 11
·
·
·
·

Övrigt :
Epost adress till föreningen är gkf@bralivsstil.se
Vi är väldigt dåliga på att ändra adresser till bla LSR
Vid försäljning medföljer båtplats
Containern alltid överfull direkt vid inkastet, försök att sprida soporna i
containern. Och den är till för hushållssopor och inget annat.

· Vad händer med bilparkeringen i lustbåtshamnen ?
· Om man inte kan städa på sin städdag så kan man göra lite när man kan
som tex om man jobbar skift . Huvudsaken är att man gör det man kan.
· Vid stora städdagen ska vi utöka till hela området som i gamla tider.
· Inga tjocka grenar i komposten. Och tänk på hur ni lägger er kompost så
att den inte flyter ut över hela tippen.
· Håll koll på era hundar inte roligt att hitta hundskit i sin trädgård när man
ingen hund har.
· Styrelsen kollar upp minkfällor
§ 12 Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade
mötet.

Vid protokollet

justeringsmän

Annika Lindberg sekr

Mats Martinsson

Kenth Nilsson

