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Anfasteröds Bryggförening

Anteckningar förda vid vårmötet 2018-05-12    Kl 11:00

Plats: Lyckoträffen, Anfasteröd Gårdsvik

Närvarande:

Styrelsen
Mattias Arvidsson Ordförande
Eric Morgan Kassör/Köansvarig
Jan Ågren Sekreterare
Lars Boström

Deltagare:
Medlemmar 19 st
Hyr plats 5 st

Förkortningar som används:
Anfasteröd Gårdsvik AGv
Anfasteröds Bryggförening ABf

Närvarande

§ 1

Mötet öppnades av Mattias Arvidsson.

Som sekreterare anmäldes Jan Ågren

Öppnande

§ 2

Eric redovisade förhandlingsläget med Anfasteröd Gårdsvik  (förkortat: AGv).
Första mötet med AGv var i mars detta år. AGv förklarade då att de vill ta över 
bryggföreningens anläggning.

AGv vill inte driva underhållet, de ser helst att en ny förening bildas för att driva 
underhållet på motsvarande vis som i dag. D.v.s. att AGv svarar ekonomiskt för un-
derhållet.
Bryggföreningens medlemmar öppnar och stänger bryggan samt ser över under-
hållsbehovet och utför det arbete som behövs. I gengäld skall medlemmarna få en 
reducerad årsavgift.
De som inte vill vara medlemmar/göra dagsverken, lägga i och ta upp bomma etc. 
får en annan, högre, årsavgift.

Vid möte med AGv den 18-05-10 lämnades följande besked att Anfasteröds Brygg-
förening upplöses vid årsmötet i augusti 2018 och en ny förening som skall driva 
underhållet av bryggorna bildas vid detta möte.

Lägesrapport
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§ 3

 En blankett med nödvändig information skall/måste fyllas i.

 OBS! 
Denna blankett är det underlag som kommer att användas vid återbetalning av
innestående kapital (insatserna m.m.).
Blanketten skall vara inlämnad senast 2018-07-31 om intresse finns för åter-
betalning.

 Blanketten kommer också att vara underlag för de som vill ha ut sin andel av 
köpeskillingen för bryggan, alltså den del som AGv skall betala ut.

 OBS!
Om du vill vara kvar i bryggan och ta ut den delen genom "friår" så skall du 
också markera detta.

 Du kan också välja att ta ut andelen och enbart ligga kvar vid bryggan som 
"hyresgäst". Detta innebär att du får en högre avgift.

 Alla ni som idag "hyr" plats år för år kan givetvis markera att ni vill vara med
i den nya bryggföreningen eller som idag endast hyra år för år till högre pris

Information

§ 4

Blanketten kommer att finnas tillgänglig i en brevlåda på stolpen Margaretas väg. 
Blanketten, ifylld, lämnas i samma brevlåda senast 2018-07-31.

Blankett
hämtas / lämnas

§ 5

Anfasteröds Bryggförening upplöses vid årsmötet den 2018-08-xx.

Plats: Lyckoträffen, Anfasteröd Gårdsvik.  Tid: Ej bestämt ännu

Datum för års-
mötet

§ 6

Standard bredd (<=2,20 m) 6 600 Kr
Bredare platser (> 2,20 m) 7 600 Kr

Insatser

§ 7

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Mattias Arvidsson Jan Ågren 
Ordförande Sekreterare
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