Protokoll fört vid årsmöte i Södra Domstens Badförening
Söndagen den 21 juni 2009 kl. 15.00 på vanliga platsen vid masten.
§ 1 Mötets öppnande
I juni månads första högtrycksuppbyggnad hälsade ordföranden, Anita Linde, de
närvarande hjärtligt välkomna till årsmötet. Sol, svag vind och ca 20 grader bidrog till att 28
personer var närvarande under det nyinköpta flaggspelet.
§ 2 Val för årsmötet
Till mötesordförande valdes Anita Linde och till mötessekreterare Jan Hansson.
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Mats Hugo-Persson och Inger
Qvarfordt.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Eftersom föregående protokoll, vederbörligen justerat, hade skickats hem till alla, nämndes
enbart viktigare utdrag. Protokollet godkändes därefter och lades till handlingarna.
§ 5 Årsredovisning
Ann-Mari Svedin föredrog årsredovisningen i Lena Wilnerssons frånvaro, och informerade
om att 64 betalande medlemmar tillsammans gett 6.400 kr i medlemsavgifter. Den totala
kassabehållningen är nu drygt 11.000 kr. Årsredovisningen godkändes.
§ 6 Revisionsberättelse
Ann-Mari Svedin föredrog revisionsberättelsen, som med godkännande lades till handlingarna.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen samt 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 Wilnersson – kassör,
och Björn H:son Linde - klubbmästare.

Ann-Mari Svedin omvaldes till revisor, nyval av Jan Hansson till revisorsuppleant och
omval av Jan Haellqvist till flaggchef.
§ 9 Årsavgift
Årsmötet beslöt att årsavgiften skulle vara samma som förra året, d.v.s. 100 kr per hushåll.
Inbetalningskort delas ut under sommaren 2009.
§ 10 Rapporter
Anita Linde har kontakt med Tomas Terje på Entek för att få räcket till bryggan
färdigmonterat samt bänken ersatt.
Önskemål har också framförts om att få vresrosorna klippta längs S Stranden från
Fullriggarevägen och norrut.
Nytt för året är att önskemål framförts om att få till stånd en stenrensning vid södra
bryggan så att små barn med föräldrar skall kunna sitta och leka i sanden.
§ 11 Sammankomster 2009
Det blir Höstfest i Havsbris tidigast 2010. Sopplunchen a 10 kr blev en sådan succé att vi
kör repris.
Grillning vid masten när vädret tillåter, första försöket på söndag den 28 juni kl 18.00.
§ 12 Övrigt
Ordförande tog upp frågan om att vi skall undvika att parkera på ängen. Ängen är
parkklassad och avsedd som rekreationsområde för lek mm.
Allt i syfte för att eliminera diskussioner om framtida avstyckning och bebyggelse.
§ 13 Avtackning
Anita avtackade med blomster ”absent” Lennart Johnsson för mångårig medverkan i
föreningen.
§ 14 Mötet avslutas
Ordföranden Anita Linde tackade för ett bra möte och avslutade årsmötet. Efter mötet
bjöds på god tårta från Kakboden i Höganäs.
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