Plats och tid Lyckornas Camping - Lyckoträffen 150607

Klockan 11:00

Närvarande:
STYRELSEN: Alf Gillberg ordförande, Susanne Jönsson kassör, Monica Svanberg Sekreterare
& Ledamot, Ove Bunk Ledamot, Gunilla Johansson Ledamot, Knut Jacobsson Revisor, Göran
Falk Revisorsuppleant, Kenneth Elfström Webbansvarig.
Övriga:

Alla medlemmar

Protokolljusterare: Sven-Erik Hedengrund och Inger Andersson
ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Lyckornas Husvagnsförening

Sammanträdesdatum: 2015-06-07
Datum då anslaget sätts upp: 2015-06-23
Datum då anslaget tas ner: 2015-06-07
Förvaringsplats för protokollet: Arkivet Lyckoträffen, Lyckornas Camping

VÅRMÖTE 2015-06-07 ÖPPNAS
Vår ordförande Alf Gillberg hälsar alla välkomna.
1 Alf presenterar dagordningen och den godkänns.
Rapport:
* Medlemsavgifter: Betalning sker mycket dåligt och behöver ses över. Vi har inte fått ut alla
inbetalningskort ännu och har valt att dela ut dessa under detta möte samt vid vår
lottförsäljning.
* Register: Vi behöver komplettera vårt register över samtliga medlemmar. Vi har gått ut på
vår hemsida samt facebooksida. Vi alla ombeds att lämna våra uppgifter (namn, plats,
hemadress, mail och telefonnr) vid mötet eller till Maria Augustsson via mail:
maria.vaggeryd@gmail.com
* Ekonimisk rapport: Den är oförändad och årsmötets rapport är fortfarande gällande.
* Inköp: Vi har köpt in nya ihopfällbara bord till föreningen och de gamla har eldats upp.
* Farthinder: Vi får inte lägga ut egna privata farthinder. Detta får endast göras av
Campingvärden Arne
* Bad & Båtbryggor: Tjälen har tagit hårt åt mot vägrenen förbi våra bryggor. Det har bildats
stora hål, så var försiktiga när vi kör förbi där.

* Skymd sikt: Häcken bakom ljugarbänken har blivit mycket stor och boende på denna plats
har lämnat in klagomål angående skymd sikt. Vi ber Arne ta en titt på detta och
förhoppningsvis åtgärda nerklippning eller borttagning.
* Klagomål om obesiktigad motorpark: Styrelsen har tagit emot ett mail angående en
omfattning på motorpark som är obesiktigade och innehar körförbud. Vi är missnöjda över
detta och en oroad tanke har tagits upp om det skulle ske tex en olycka då dessa eventuellt
körs. Hur täcker försäkringen då? Detta skall tas upp med Campingvärden Arne.
* Badflotten: Många medlemmar har haft en önskan om att återigen få tillbaka en flytflotte
som vi kan dyka ifrån. Detta skulle uppskattas mycket och höja standarden på vår badplats.
Styrelsen har fått i uppgift att kolla priser samt med Campingvärden Arne om han godkänner
detta, då det är han som står för försäkringen om något skulle hända.
* Grovsopor: Det behövs ett kort för att få slänga sopor borta vid återvinningen i Aröd. Dock
finns möjligheten att betala en summa på 100 kr då man kommer också. En av våra
medlemmar upplyser om att det fortfarande är gratis att lämna grovsopor i Ödsmål,
Stenungsund kommun. Arne har även godkänt att vi kan ställa mindre skräp vid våra
konteinrar, men dock ej skrymmande stora saker eller maskiner!
* Dansbanan: Lördagen den 16 maj träffades alla i styrelsen och festkommittén med
partners och hade en underbar dag där vi rustade upp vår dansbana. Vi målade fasaden,
städade och tvättade alla väggar. Det var nu 10 år sedan vi hade invigning, så det var en
välbehövlig insats.
*Krabbryggor: Vi måste alla hjälpas åt att få i våra populära krabbryggor. En arbetsdag har
utlysts den 13 juni kl. 10:00. Fem anmälde sig frivilligt direkt vid mötet.
*Midsommarafton & Festkommittén: Festkommittén vill ha hjälp med att få upp blommor
och björklöv till midsommarstången den 19 juni kl.10:00. Då klär vi stången och alla är
välkomna att hjälpa till. Kl.14:00 startar vi alla festligheter och alla uppmanas att komma till
denna tid och att inte bli sena. Förra året var det många som kom senare och det genererade
att styrande i festkommittén inte riktigt hann med att få äta sin midsommarmat. Så en vänlig
bön till er alla: kom i tid till 14:00.
* Midsommarmaten: För er som önskar, så är vi hjärtligt välkomna att inmundiga vår
medhavda midsommarmat tillsammans med kvällens band SVENNELASSA och vår härliga
festkommitté vid ca 18-19-tiden. Kl 21:00 börjar bandet spela och vi inbjuds till en härlig
festkväll med sång och dans.
* Sommarens program: Sommarens program presenteras av Dan Ström och vi blir alla nöjda
och glada över alla festligheter som presenteras. Hela programmet finns i sin helhet på vår
hemsida: www.lyckorna.net eller på vår facebooksida: Lyckornas husvagnsförening.
* Gympa: Ann-Sofie Ström kommer även i år att hålla i gympa uppe vid dansbanan. Tid och
datum kommer att anslås på våra anslagstavlor.

* Övriga Frågor: Vi får en fråga om campingens fortlevnad. Men det har inte inkommit något
nytt, utan det som meddelades vid årsmötet i augusti 2014 kvarstår. Förhandling pågår
fortfarande mellan markägare och campingägaren.
Mötet avslutas.

Protokollet godkänns
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