BRF KRABBAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006-01-01- 2006-12-31

FUNKTIONÄRER
Under året har av stämman valda funktionärer innehaft följande uppdrag:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor suppl.
Valberedning

Hilde Bogaert
Eskel Egeröd
Lars Axelsson
Bent Kvakkestad
Madeleine Parkborn
Heino Busse
Jan Hartman
Lennart Duell
Ulf Sigurs
Atle Midtgaard
Per Palm
Lennart Eldh

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året.
Nya Medlemmar

Hus 515

Per Hallgren

Hus 606

Öivind Granlund & Ann Kristin Susrud

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN
Hyror
Hyrorna för medlemmar som betalt sina lån var under 2006:
Lillstugor
Fiskarstugor
Skepparstugor
Kaptenshus

461 kr/mån
810 kr/mån
878 kr/mån
1224 kr/mån

Miljöstation
Vi har under året haft ökande problem med att grovsopor ställs kring containrarna vid
miljöstationen. Under sommaren har extra containrar ökat kostnaderna.
Det har inneburit ökande sopavgifter.

Årsmöte och städdag
Årsmöte och städdag hölls samma dag i samband med valborgshelgen. Vädret var bra och
uppslutningen god. Efteråt serverades kaffe och smörgås vilket var uppskattat.
Ris och skräp som samlats vid städningen hade lagts på hög på stranden för brasa till
valborgsmässoafton dagen därpå. Vädret var dock emot oss och regn gjorde att brasan inte
blev lika fin som väntat. Med hjälp av lite bensin och rapsolja brann det dock hyggligt och
trots regnet var vi många som uppskattade brasan och värmde oss.
Krabban Closed
Traditionsenligt genomfördes Krabbans golftävling, i år på Mjölkeröds Golfklubb. Vädret var
varmt och Martin Eldh vann efter en stabil runda på den fina banan. Anders Hammarlund stod
för arrangemanget även i år, och det var som vanligt bra.
Konsert på fotbollsplanen
Tanumstrand och lokala idrottsföreningar hade andra lördagen i juli ordnat konsert på
fotbollsplanen med Thomas Ledin som dragplåster. Trots att TS planerat att ha staket inom
föreningens område hade föreningen inte informerats. Det blev diskussioner med TS och
inom föreningen viss oro inför den invasion som skulle komma. Arrangemanget gick dock
bra och i allt väsentligt städades området efteråt. Då TS planerat likartade evenemang i år
kommer de att informera alla föreningar på tidigt stadium.
Övrigt
Utbyggnader och upprustning har fortsatt under året. På förekommen anledning vill styrelsen
betona att grannar, kommun och styrelsens godkännande av noggranna ritningar måste
inhämtas för att tillstånd skall beviljas. Följsamheten till ritningarna har delvis brustit och vi
vill speciellt betona att altanräcken inte får byggas högre än de godkända ritningarna och bli
till plank. Efter färdig utbyggnad skall anmälan ske till styrelsen för inspektion.
Avslutningsvis vill jag tacka er medlemmar, funktionärer i styrelse och övriga funktioner för
året.
Grebbestad 2006-03-03
Hilde Bogaert .
Ordförande

