Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 24 juni 2007 kl. 15.00 på "vanliga stället vid masten".
Mötet inleddes med en Parentation för Gunvor Tykesson, Fågelsången 4, som gått bort
under året.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden, Anita Linde, hälsade de närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. Drygt 30
personer var närvarande.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Kjerstin Du Rietz.
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Björn O. Anderberg och Elke
Paulsson.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats hem till alla,
godkändes det och lades till handlingarna. Där nämndes bl.a. att årsavgiften höjts från 50
till 100 kronor, att gunga och nya fotbollsmål skulle sättas upp på ängen, att Gudrun Högild
skulle ha en dressyrkurs på ängen, vilket allt har verkställts.
§ 5 Årsredovisning
Lena Vilnersson föredrog årsredovisningen och informerade om att de fanns 69 st
betalande medlemmar vilket ger 6.900 kr. Vinsten under året har varit 1.282,50 och den
totala kassabehållningen är 11.360 kr. Årsredovisningen godkändes.
§ 6 Revisionsberättelse
Lennart Jonsson föredrog revisionsberättelsen, som med godkännande lades till handlingarna.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8 Val av styrelse och revisorer
Följande ordinarie styrelseledamöter omvaldes fram till nästa årsmöte:
Anita Linde - ordförande, Kjerstin Du Rietz - sekreterare, Lena Vilnersson - kassör,

Lennart Jonsson - revisor suppleant, Jan Haellquist - flaggchef och Björn H:son Linde klubbmästare. Nyval av Ann-Mari Svedin som revisor efter Alf Halmén som avgår.
§ 9 Firmatecknare
Som firmatecknare valdes ordförande Anita Linde och kassör Lena Vilnersson var för sig.
§ 10 Årsavgift
Årsmötet godkände att årsavgiften skulle vara samma som förra året, dvs 100 kr per
hushåll. Inbet. kort delas ut under sommaren 2007.
§ 11 Rapporter
Strandrensning har efter kontakt med Lars Johansson, Entek gjorts. Vresrosor, bambu
mm har klippts ner med undantag av vissa partier längs strandkanten och utmed stenar.
Mailadress till Lars Johansson är: lars.h.johansson@helsingborg om någon vill ge sina
synpunkter till honom.
Den flaggstång som under stormen Per slogs ner har ersatts med en begagnad som
inköpts från Allerums Golfklubb för 3.500 kr. Diverse kringkostnader 2.500. Har åtgärdats
av Björn Linde och Jan Haellqvist. Flaggstången restes vid ett speciellt tillfälle av SDB
medlemmar och invigdes med mousserande vin. Ny klädhängare har satts upp ute vid
bryggan. Där skall också målas om.
§ 12 Sammankomster 2007
Det blir Höstfest i Havsabris den 6 oktober och grillning vid masten ett par gånger när
vädret tillåter. Lappar kommer att delas ut.
§ 13 Övrigt
Alf Halmén avtackades efter många år som revisor med en vacker Mårbackapelargon.
Nyinflyttade Lars Öhlin och Katja Svensson, Fågelsången 8, hälsades välkomna till Södra
Domstens Badförening. De hade fått ett anonymt brev i sin brevlåda från någon som tyckte
det kom ”industriljud” från deras garage. De ombads anpassa sig till oskrivna regler mot
störande ljud. Tonen var ganska hotfull i brevet. Det var undertecknat ”Vi på Domsten
Södra” och detta gjorde medlemmarna på årsmötet upprörda då föreningen absolut inte
stod bakom skrivelsen. Ingen av grannarna kändes vid skrivelsen och tyckte inte heller att
de störde.
Björn O. Anderberg påpekade att någon/några felaktigt använde stigen längst skogsbrynet
som ridväg när det finns en väg som är utmärkt som ”Ridväg”. Lars Paulsson (Länsstyrelsen) påpekade att de som rider ska använda denna ”Ridväg”. Det informerades att busshållplatserna på Bygatan i Domsten ska asfalteras om från den 25 juni och arbetet
beräknas ta ca 14 dagar. Alternativ bilväg kommer att märkas ut. Någon föreslog att man
kan ha en plastpåse med när man promenerar för att ta upp skräp.
§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Efter mötet bjöds på
god tårta.
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