BRF KRABBAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003-01-01- 2003-12-31

FUNKTIONÄRER
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag:
Ordförande
Hilde Bogaert efterträdde Lennart Eldh vid stämman 19 april 2003.
Sekreterare
Eskel Egeröd efterträdde Hilde Bogaert vid stämman.
Kassör
Lars Tolf
Ledarmot
Atle Midtgaard
Ledarmot
Roger Andersson
Suppleant
Bengt Stiller
Suppleant
Jan Hartman efterträdde Kjell Borg
Revisor
Kjell Borg efterträdde Ulf Sigurs
Revisor suppleant Ulf Sigurs efterträdde Anita Rosén
Valberedning
Heino Busse
Freddy Stålberg
Per Palm efterträdde Ulf Josefsson
Trivselkommitté Maria Eldh efterträdde Eva Johansson
Agneta Hammarlund efterträdde Ann Josefsson

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under året.
Nya Medlemmar
Stuga 521 Madeleine Parkborn
Stuga 673-674 AS Skan-Kontroll Unn Breisnes

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN
Årsmöte och städdag
För första gången hölls årsmöte och städdag samma dag. Vädret var bra och uppslutningen god.
Krabban Closed
Traditionsenligt genomfördes Krabbans golftävling, i år på Fjällbacka Golfklubb och arrangemanget
var som vanligt bra. Vädret började bra men övergick så småningom i kraftigt regn.
Övrigt
Under året har inventering och fällning av träd som utgjort en fara för husen skett. Förutom att vi
minskat riskerna för husen har också området blivit ljusare och öppnare. En första omgång med
fällning av 24 träd gjordes tidigt på våren och en ytterligare genomgång och uppmärkning av träd
gjordes under sommaren.
Styrelsen tog till föregående årsmöte fram ett förslag på planteringar kring parkeringsplatserna. Då
intresset varit ljumt från regionens plantskolor har ingen åtgärd ännu påbörjats, men offerter har
inhämtats. Uppdraget kommer att läggas ut för genomförande före sommaren 2004.
Lillstugorna har haft ett orligt år med mycket störningar från anställda boende i Tanumstrands
lillstugor. Diskussioner har förts med Tanumstrand och problemen förväntas bli mindre.
Nya kraftigt höjda taxeringsvärden erhölls från skattemyndigheterna. Föreningen har överklagat
höjnigen.

Utbyggnader och upprustning har fortsatt under året , men styrelsen vill betona att grannar, kommun
och styrelsens godkännande skall inhämtas för att tillstånd skall beviljas.
Avsluutningsvis vill jag tacka er medlemmar , funktionärer i styrelse och övriga funtioner för året.
Grebbestad 2004-03-10
Hilde Bogaert Ordförande

