Protokoll från årsmöte i Älgholmens vänner, klubbhuset, söndagen 11 juni 2016.

Närvarande: Håkan Nilsson, Annika Lindholm, Elisabet Hellsten, Jonas och Hanna
Wikström, Anna Borg, Sarah Genitz, Sophia Genitz, Christina Thomasen Sandberg
och Jonatan Sandberg, Lena Bergström, Ing-Britt och Åke Lilieblad, Eva-Lotta och
Anders Björkman, Leif Nilsson, Bertil Cassemar, Peter Wanner, Christian
Hedborg.
Innan mötet: fyrfaldigt leve för Ing-Britt som firar 51 årig bröllopsdag idag,
tillsammans med Åke!
Ordförande Lena Bergqvist förklarar mötet öppnat.
§1 Till ordförande för stämman valdes Lena Bergqvist och till sekreterare Sophia
Genitz.
§2 Mötet befanns kallat i laglig ordning.
§3 dagordningen fastställdes utan ändringar.
§4 Jonatan Sandberg och Jonas Wikström utsågs till justeringsmän.
§5 Årsmötesprotokoll från 2015 godkändes och lades till handlingarna.
§6 Verksamhetsberättelsen för 2015/16 lästes upp av ordföranden, inklusive ett
förtydligande angående södra brunn. Bertil Cassemar tillade att. allt ris vid
tennisbanan samlats ihop och tagits om hand. Med de två justeringarna lades
verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§7 Kassarapporten delades ut av Eva-Lotta, genomlästes och godkändes av
årsmötet. Samfällighetsföreningens gjorde en vinst på 2104,50 kr under året.
Utgående kapital 2016-03-31 var 39 002,54 kr. Fodringar på 3 900 kr i form av
utestående medlemsbetalningar fanns också vid datumet och ska justeras i höst.
§8 Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 150401–160331 delades ut av Leif
Nilsson. Årsredovisningen fastställdes.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.
§10 En tydlig majoritet av de närvarande röstade för att 4 000 kr ska betalas ut
för uppgrävning av rör och dikesöverbyggnad vid Genitz.
§11 Mötet beslutade att Älgholmens vänner ska ha en oförändrad årsavgift på
500 kr per fastighet för året 2016–2017.
§12 Val av styrelse och ordförande:
Valberedningens förslag antogs i sin helhet.
Till ordförande för två år valdes Lena Bergqvist.
Till kassör valdes Eva-Lotta Björkman för två år.
Till suppleant valdes Jonatan Sandberg för två år.

Sophia Genitz och Harriet Hallborg har ett år kvar på sina förordnanden.
§13 Som revisor valdes Leif Nilsson för ett år och som revisorssuppleant valdes
Caroline Cassemar för ett år.
§14 Till valberedning valdes Christina Thomasen Sandeberg och Anna Borg för
ett år vardera.
§15 Fråga om underhåll av gemensam egendom:
Jonatan summerade de senaste årens insatser: Badhuset och klubbhuset har
setts över och kräver idag innan akuta åtgärder.
Ett tidigare arbetslag har röjt skog vid tennisbanan. Det har fungerat bra med
indelning i arbetslag.
Peter som ser över skogen har sett att några träd gått under vintern/våren men
de kan gärna ligga för att främja insekter och annat djurliv. Han uppskattar att
det finns en grävling på ön.
Peter och Bertil har blåst av och tagit bort maskrosor på tennisbanan. Plasten
behöver dras bort helt i år vid städningen. Basketstolpen behöver lagas. Jonatan
ska återkomma med datum för det gemensamma arbetet på tennisbanan.
Skogen kräver inga övriga aktiviteter.
Bryggan i hamnen behöver oljas. De som har båtar här får olja från
samfälligheten och utför arbetet.
Ingen hade synpunkter på Karlssons och Björkmans önskemål att röja skogen
mellan deras fastigheter.
Inom kort sikt behöver vi göra ett större renoveringsarbete på tennisbanan.
Bertil berättade om en man som tidigare varit här och lappat med betong. På 80talet? när banan renoverades.
Jonatan berättade om vattnet. Göran Karlsson är södra Brunnsvaktchef, Stefan är
norra Brunnsvaktschef och allt funkar bra. Kranar och kopplingar ses över
regelbundet. Ingen saltvatteninträngning i de fyra brunnar som Jonatan hittills
mätt i år. Några hus renar numera saltvatten vilket belastar
grundvattnet/brunnarna mindre.
Elisabet rapporterar att Hellstens brunn nu är igång efter många år i stiltje.
Vi bör alla vara försiktiga med vattenanvändningen i sommar på grund av
extremt låg grundvattennivå på många håll i landet.
§16 Planering av midsommaraktiviteter:
Jonatan, Jaktstugan och Annero klipper gräs.
Stång finns, ska ev kapas lite på höjden?
Gropen är ok – Anders och Jonatan ansvarar för den.
Saft – Håkan Nilsson
Godis – Eva-Lotta
Lekar - Åke och Annika
Sång och musik – Stefan!!?
§17 Övriga frågor: Elisabet Hellsten har gett ut en bok om sitt liv och arbete som
missionär och diplomat i världens oroshärdar. Några rader om Älgholmen finns
också med! Köp direkt av Elisabet för 200 kr.

Tom Thomasen Cup: Inbjudningar kommer till och lottning sker på
midsommardagen.
Eventuellt sker tävlingen med sidning i år så resultaten inte blir lika givna och
svagare spelare ges en chans att vara kvar i tävlingen lite längre. Open, dam,
dubbel och mixdubbel planeras.
Tennisfesten: 13 aug är förslaget datum.
Årets regatta sker på midsommardagen kl 15 med en ny Laser-klass.
§18 Ordförande förklarar mötet avslutat.

