GRÅENS KOLONIFÖRENINGS HALVÅRSMÖTE 31 JULI 2016
§ 1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och
då speciellt de nya stugägarna Per och Susann Thelin samt John Nielsen och
Anna-Lisa Spanowsky.

§ 2

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3

Frågan om mötet utlysts i rätt tid godkändes.

§ 4

Till justerare och tillika rösträknare utsågs Anneth Lindgren och Thorleif
Roijer.

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 6

Kassören meddelade att det närvarande fanns 95 479 kr i kassan och
att kostnaden för reparationen av stora bryggan slutade på 59 068 kr.

§ 7

Festkommittén tackade för de arrangemang som anordnats av andra än
kommittén och meddelade att av kommitténs egna arrangemang återstod
grisfesten och avslutningsfesten.
Dessutom meddelade festkommittén att köket numera hålls låst eftersom
saker försvinner därifrån samt att Ljungberg tillhandahåller nyckel till köket
för utlåning.

§ 8






§9

Ordningsmännens meddelade att
byggnadsställningen är till för alla,
ljudbafflarna är uppsatta,
lamporna i konserven är kontrollerade,
reparationen av stora bryggan är färdig,
avloppet i köket är ok och
slipen skall kompletteras med ytterligare 2 plåtar.
Val av festkommitté:
I tur att avgå som ledamöter är Mats Karlsson, Ronnie Meisner, Christer
Söderkvist och Kaarin Bodén.
Eftersom ingen av de avgående ledamöterna önskade bli omvalda nyvaldes
för en tid om två år Sandra Dalinger och Kenneth Bengtsson. De andra två
platserna blev obesatta på grund av att det för närvarande inte gick att
rekrytera några personer till dessa.

Alva Schmidt Kordina, Lotta Martinsson och Mats Persson
har ett år kvar på sin mandattid.
§ 10

Rapporter och skrivelser:

 Polisen föreslår att vi för att förhindra inbrott har belysning i så stor
utsträckning som möjligt påslagen i stugorna på kvällstid under den mörka
årstiden. Konservens ytterbelysning kommer i fortsättningen att vara tänd
nattetid året om.
 Ismaskinen är ingen leksak. Därför ombedes föräldrarna att prata med sina
barn om detta.
 Städgruppernas sammansättning kommer att ses över.
§ 11

Övrigt:

 Martin Martinsson, som avgått ut styrelsen och som skulle blivit avtackad i
dag, blir avtackad vid avslutningsfesten.
 Bingokvällarna har varit mycket lyckade och kommer att fortsätta under nästa
år.
 Det finns en sluten Facebooksida för gråenbor. De som är intresserade av att
deltaga på denna sida kan vända sig till Lotta Martinsson.
 Komposten vid tippen växer åt fel håll. Därför uppmanas stugägarna dels att
lägga trädgårdsavfallet mellan vallen till torkplatsen för fisknät och den
plattbelagda gången som leder ner till eldningsplatsen och dels att inte lägga
grenar på komposten. Dessa skall brännas på eldningsplatsen.
 På grund av att det varit dålig uppslutning på festerna behöver det göras en
enkätundersökning för att få vetskap om vilka önskemål kolonisterna har
angående fester och andra aktiviteter under sommaren.
§ 12

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

justerare

Annika Lindberg

Anneth Lindgren

Thorleif Roijer

