Enens Samfällighetsförening, Box 207, 43925 Onsala

KALLELSE till Ordinarie Årsstämma 2000
Föreningens årsstämma kommer att avhållas torsdagen 13 juni 2000 kl 19:00
i Enens Båtägarförenings samlingslokal vid hamnen. Kaffe eller te med enkelt dopp serveras.
Föredragningslista:
§1.

Stämman öppnas.

§2.

Val av ordförande för stämman.

§3.

Val av sekretarare för stämman.

§4.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

§5.

Val av två protokollsjusterare.

§6.

Styrelsens förvaltningsberättelse avs. 1998/2000. Se bilaga 1.

§7.

Kassarapport. Se bilaga 2.

§8.

Revisionsberättelse.

§9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10.

Arvoden till styrelsen och revisorer.

§11.

Styrelsens förslag till debitering per andel.

§12.

Styrelsens förslag till budget för det kommande året. Se bilaga 3.

§13.

Val av föreningsordförande.

§14.

Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§15.

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

§16.

Val av valberedning.

§17.

Behandling av inkomna motioner. Inga motioner har kommit till styrelsen.

§18.

Rapport från städdagarna 99-00, planer för 00-01. Diskussion över ev. debitering för utebliven
arbetsinsats på städdagar.

§19.

Övriga frågor.

§20.

Sättet för stämmoprotokollets offentliggörande.

§21.

Stämmans avslutande.

Inför årsstämman ombeddes alla som gjort förändringar under året, t.ex. ändring av fritidsboende till
året runt boende, ägarbyte, osv., att meddela förändringen på bifogad blankett för uppdatering av vårt
eget och Lantmäteriets register.
Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Styrelsens förvaltningsberättelse och ägarbyte blankett
Balansräkning
Resultaträkning 1999-2000.
Budget 2000-2001.

Onsala 2000-05-20

Enens Samfällighetsförening, Box 207, 43925 Onsala

Bilaga till föredragningslista 2000-06-13

Bilaga 1

Förvaltningsberättelse för tiden 1999-05-01 – 2000-04-30
Styrelsen har haft 5 st protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Enens Samfällighetsförening undertecknande ett avtal med Enens Båtägares Ekonomiska Förening enligt beslut vid
årsstämman 1999. Med detta har Samfällighetsföreningens medlemmar samt andra reguljära användare som kan uppvisa
kvitto för badföreningens medlemsavgift rätt att använda en toalett i hamnens huvudbyggnad.
Under året har genomförts allmänt underhåll och skötsel av vägarna (snöröjning, sandning och sopning, samt underhåll och
upprustning av skyltar och vägbulemärken). Cementrör har placerats ut på Lyngskärsvägen och Röde Bäcks Väg i ett försök
att sänka hastigheten utan vägbulor.
Två arbetsdagar har anordnats, en hastigt uppsatt arbetsdag på stranden i september 1999 och en ordinarie den 29 april 2000.
En tredje planerad arbetsdag i oktober 1999 inställdes pga mycket ogynnsamt väder men de trasiga resterna av badbryggan
som blåste bort i juli demonterades av några hjältar i full storm. Cirka 20 medlemmar deltog i september, och i april kom ca
40 medlemmar. Några nya ansikten sågs, men i övrigt var det samma trogna skara som brukar ställa upp. I april sattes bla en
bom upp mot mopeder, hästar mm vid Bogrens Väg/Brokövägen, brunnar och diken rensades, buskar och grenar klipptes,
stranden snyggades till, grönområden röjdes framförallt utmed bäcken vid Brokövägen och Bogrens Väg. Stor uppslutning av
boende vid Brokövägen som i fortsättningen skall hålla snyggt utmed bäcken. Men en hel del planerade arbeten hans inte
med, utan dessa får anstå till hösten eller frivilligt utföras av arbetsvilliga medlemmar tidigare. Den traditionella
korvgrillningen som, som vanligt, arrangerades och sköttes av hela familjen Nilsson (Jeanette sekr.) avrundade vid båda
tillfällena. Många hjälpsamma barn höll sig framme och lät sig väl smaka liksom de vuxna.
Upprustning av Stranne- och delar av Ljungbackevägen skedde i november 1999 enligt beslutet vid årsstämman 1999. Några
fastighetsägare ville inte bidra till kostnaden för upprustning av vägarnas dränering, med resultat att arbetet begränsades till
att lägga ett nytt ytskikt. Arbetet betalades med de insparade pengarna som avsatts till detta ändamål.
Föreningens behållning är vid verksamhetsårets slut 156444,37 kronor. Detta, och att inga större arbeten är planerade, ger en
möjlighet till en sänkning av utdebiteringen för varje andel, en situation som förmodligen alla sedan länge sett fram emot.
Föreningens kostnader har uppgått till:

321173,69

Bidrag till drift har erhållits med:

23788,00

Årets resultat är ett underskott på:

147307,89

Föreningens behållning per 000430 är:

156444,37

Varav likvida medel är:

142719,37

Onsala den 17 maj 2000

Bertil Hansson
Ordförande

Jeanette Nilsson
Sekreterare

Karin Amundsson
Kassör

Lars Dahlin

Leif Cedenstedt

Stig Högberg

Sune Jönsson

……………………………………………………………………………………………………………………….……….
Uppdatering av medlemsregister: Om uppgifterna enligt adressetiketten inte stämmer, ändra nedan och skicka/lämna till
styrelsen snarast.
Fastighetsbeteckning:………………………….Ev. datum för förändringen……………..Tel.nr………………….
Ägare 1……………………………………………..Ägare 2……………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………………………….
Orsak: (kryssa för)
Ny ägare…………….Nybyggnation……………….Sommarboende……………….Åretruntboende……………..

