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Årsmöte
Datum:

Söndag 2010-06-27

Tid:

Kl. 10.00

Plats:

St. Olofs kapell

Betr. ombud, enligt 56 § FL.:
Medlem äger enligt lagen om ekonomiska föreningar rätt att låta sig företrädas genom ombud såframt
ombudet är medlem av föreningen. Fullmakt skall meddelas i skriftlig form. En medlem får på grund av
fullmakt icke företräda mer än en annan medlem.
OBS! Meddela adressändring till styrelsen när så sker (via mail eller telefon).

www.tyludden.se

Städdag
Det är åter dags för medlemmarna att göra en insats. Allmän städdag blir Långfredag den 2 april. En ny
Skeppshult - cykel utlottas. Anmäl er vid dansbanan klockan 10.00. Deltagare från 500-området anmäler sig
vid stuga 502. Ni ska göra en god insats under minst 3 timmar för att deltaga i utlottningen. Om ni inte har
möjlighet att närvara, men vill hjälpa till vi annat tillfälle, kan kontakta någon av städledarna.
Städledare för de ”vita stugorna”: Claes Svensson, Stig Pettersson och Stig Ekstrand.
Städledare för 500-området: Hjalmar Fager

Avgifter 2010:
Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet följande avgifter, enligt budgetförslaget:
Driftsavgift

5000 kronor

Uthyrningsavgift av stuga

500 kronor

Uthyrningsavgift Gröningen

500 kronor

Använd bifogat inbetalningskort för driftsavgiften. Betalning senast 2010-04-30
Uthyrning av stuga: 500 kronor insättes på Bankgiro 263-9896 (Tyluddens Fritidsby)
Påminnelseavgift: 100 kronor.

Dröjsmålsränta uttages efter förfallodagen.

Verksamhetsberättelse för år 2009:
Året som gått blev ganska dramatiskt. Vi fick en skatteskuld, som genom olika orsaker observerades först vid
årets deklaration. Följden blev, att vi fick en extra betalning före sommaren för att täcka det akuta behovet.
Samtidigt hade vi strax innan beslutat att påbörja byggnationen av solenergin. Finansieringen av ovannämnda,
föranledde diskussioner på årsmötet, och frågorna ansågs så viktiga att de bordlades till extra årsmötet, som
var påkallat p.g.a stadgeändringar.
Stadgerevideringsgruppen presenterade sitt arbete. Efter en mindre justering antogs de nya stadgarna
enhälligt på det extra årsmötet. Resultatet är att vi idag har stadgar och ordningsregler som bättre stämmer
med verkligheten. De nya stadgarna, ordningsregler och regler vid nybyggnation finns på hemsidan.
Styrelsen riktar ett stort tack till medlemmarna i stadgegruppen, som utfört ett utmärkt arbete, och kanske visat
vägen till ett framtida arbetssätt i föreningen. Det vill säga, att vi i framtiden kan arbeta i olika projekt där
medlemmarnas olika kompetenser kan tas tillvara på ett bättre sätt.
Årets vattenpåsläpp genomfördes i egen regi på en lördag, vilket gick utmärkt, och kommer i fortsättningen att
bli så.
Även städdagen engagerade ett stort antal stugägare och föreningskänslan stärktes ytterligare vid korvgrillen.
Årets utlottning av cykeln blev som vanligt lite ”grädde på moset”.
Våra lekplatser har genomgått en rejäl modernisering, och de utvecklas ständigt. Även Tylösands Vägförening
har tillgång till lekplatserna genom ett nytt samarbete.
Vår stora fest vid midsommar genomfördes som vanligt på vår festplats Gröningen. Från tidiga morgon med
lövning, resning och dans kring stången på eftermiddagen, då familjedelen avslutades med godisutdelning för
att fortsätta långt in i sommarnatten till musik av mer mogen natur.
Festkommittén har under året även ordnat följande underhållning: Havets läckerheter, Grillkväll, Kräftskiva,
Allsång med Flottans Kavaljerer, och Karaokekväll.
Även grovjobbet med att fixa musik och allt annat runt omkring årets höjdpunkt - efterfest med Tomas Ledin blev den succé det blev efter en lysande idé av Carina Stridh. Mer om detta i annan artikel.
Arbetet som festkommittén lägger ned på att ständigt förbättra och förnya Gröningen är beundransvärt. I år har
det blivit en ny stationär grill. Målningsarbeten och mycket småreparationer gör att vi har en mycket fin
festplats. Styrelsen vill framföra sitt tack till festkommittén och deras medhjälpare för det utomordentliga arbete
de utför både till fest och vardag.
Vi vill också tacka alla som på något vis bidragit till att utveckla vår förening till ett välmående och härligt
fritidsområde.
Vad beträffar föreningens ekonomi hänvisar vi till bifogade ekonomi-, resultat- och balansrapport.
Styrelsen

TYLUDDENS FRITIDSBY – styrelse år 2009-2010
Stuga

Tel.

Ordförande

Rune Petersson

178

035-13 30 60

Sekreterare

Margaretha Hvied

336

035-322 32

Kassör

Pontus Kastrup

522

031-20 47 65

Ledamöter

Jonas Andersson

175

0371-17 134

Elisabeth Lejon

358

036-30 77 40

Allan Karlsson

156

0470-17 395

Claes Svensson

144

035-35 344

Stig Ekstrand

428

035-12 32 61

Patrik Lundkvist

533

0706-88 92 62

Anne Wigby

176

0709- 46 83 81

Suppleanter

Överlåtelser, adressregister

Miljöansvarig

…..........................................................................................................
Festkommitté

Valberedning

Maths Fridh

301

035-315 34

Göran Karlsson

260

035-307 02

Stig Pettersson

293

0470-122 71

Maths Fridh

301

035-315 34

Sven Bengtsson

236

035-12 87 98

Susanne Ekberg

427

035-705 21

Områdes-

Stugområde 101-238

Claes Svensson (144)

035-353 44

ansvariga:

Stugområde 239-360

Stig Pettersson (293)

0470-122 71

Stugområde 400

Stig Ekstrand

(428)

035-12 32 61

Stugområde 500

Hjalmar Fager (502)

035-12 99 42

Motioner och nomineringar
Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 21 maj använd gärna hemsidan www.tyludden.se
där du även kan ta del av alla inlämnade motioner efter 1 juni. Även nomineringar till styrelsen och andra
förtroendeuppdrag kan göras på hemsidan.

www.tyludden.se

Vatten
Öppning av vattnet är planerat att äga rum lördag 27 mars kl.10.00 Tänk på att kranar m.m. ska vara stängda
före tidpunkten för öppning av vattnet*. Med tanke på eventuella följder från en hård vinter: - Försök att närvara!
Stängning av vattnet* kommer att äga rum söndag 14 november kl.14.00 (med reservation för ev. tidig extrem kyla*).
Övre anläggningen är öppet året om (dusch, vatten, toalett).

* eventuell ändring: se hemsidan och anslagstavlorna

Stuguthyrning, utdrag ur ordningsregler:
”Hyr man ut sin stuga under sommaren ska en avgift om 500 kronor betalas till föreningen. Uthyrning får
endast ske till familjer. Det åligger stugägaren, att informera om gällande ordningsregler, vilka ska finnas fast
anslagna i uthyrd stuga. Stugägaren ansvarar för ordningen i stugan”.

Biltrafik / parkering
Parkering är endast tillåten på våra gemensamma p-platser. Räddningsfordon skall kunna ta sig fram.
Bommarna ska vara låsta. Tiden 15 juni – 15 augusti är biltrafik förbjuden inom området. Endast av- och
pålastning. (se ordningsregler).

Midsommarafton
10.00
14.00
21.00

Alla är välkomna att löva midsommarstången.
Dans och lekar
Kvällsdans på Gröningebanan

Festkommittén hoppas, att många av medlemmarna ställer upp med lövning och förberedelser. Som vanligt
presenterar våra festfixare ett digert program (se nedan) och säger: VÄLKOMNA!

www.tyludden.se

Övriga festligheter
Sjung in våren (Valborgsmässoafton). Flottans kavaljerer (med allsång). Grillkvällar (med dans). Loppis (hyr
ett eget bord). Tylöslaget i golf (slutet juli). Tylöracet (motorcykelutflykt). Småstjärnorna (talangjakt?)
För detaljer: Se bifogat program (lösblad), håll koll på anslagstavlorna eller kontakta festkommittén.

Diverse
Tvättider: Se anslag i tvättstugan
Avverkning: Utanför egen tomt får avverkning ej utföras utan samråd med områdesansvarig.
Brandvarnare skall finnas i samtliga stugor. Varje stugägare ansvarar själv för att sotning av fläkt utföres.
Renhållning: Föreningen har container för hushållssopor samt plats för grönavfall. För glas och tidningar finns
separata behållare. Övriga sopor som grillar, järnskrot, byggavfall och annat skrymmande skall på eget initiativ
forslas till SOPSTATIONEN.
Öppettider på Flygstadens sopstation:
Måndag - fredag

07.00 - 18.00

Lördag-söndag

09.00 - 15.00

