
Infoblad mars 2015. 

  

Information från styrelsemötet 2015-03-28. 

Resultatet för verksamhetsåret 2014-2015 indikerar på att landa på cirka +215 000:- trots att 

vi haft en massa extra kostnader för underhåll av våra diken. Kostnaderna för uppvärmning av 

poolen har däremot var mycket lägre an budget. Övriga kostnader i paritet med budget. 

Budegeten för 2015-2016 indikerar på ett underskott om 65 400:- efter avskrivningar, som 

uppgår till 91 500:-. Således skapar vi ett positivt kassaflöde om 26 100:-. Det är önskvärt att 

vi på sikt uppnår ett 0-resultat efter avskrivningar då vi måste ha medel för att klara 

kommande investeringsbehov. 

Beslöts att införskaffa en timmervagn, då nuvarande inte är av sådan karaktär att den klarar 

några större tyngder 

För att få följsamhet med prisutvecklingen föreslår styrelse att knyta medlemsbidraget till 

prisbasbeloppet enligt följande: Helårsbidrag 7%, delårsbidrag 7,5% och för oexploaterade 

tomter/badgäster 3,5%. Inför budget 2016-2017 innebär detta följande avgifter: 

Helår 3 115:-, delår 1 670:- och för oexploaterade tomter/badgäster ett belopp om 1 560:-  

 Beslöt att årets första arbetsdag skall vara den 9 maj kl. 09.00. OBS ändrat mot fg. möte. 

Valborgsmässoafton kl. 19.00 samlas vi som vanligt och intar diverse godsaker. 

Återplantering av kalhygget kommer att ske under vecka 15, och plantering av häck vid 

kontoret kommer att ske under hösten. 

Den vid förra mötet informerade ombyggnaden av ladan revs upp. Istället tar vi ca 2 meter av 

motionslokalen i anspråk för att skapa bättre förutsättningar för utrustningslagring. 

Beslöts att efter moget övervägande att inköpa 8 st. nya värmare till poolen samt att se över 

pumparna. En investering av en värmepump kommer inte att betala sig på överskådlig tid. 

PS! 

Du vet väl att du kan få en avisering när hemsidan uppdateras. Du går bara in vi föreningens 

hemsida och anmäler dig via kontaktformuläret. 

 Nästa ordinarie styrelse möte blir den 2015-05-16 kl. 10.00 

 Styrelsen   

2015-03-29 


