BRF KRABBAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-01-01- 2008-12-31

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

Heino Busse
Eskel Egeröd
Lars Axelsson, Bent Kvakkestad
Bent Kvakkestad, Lars Axelsson
Kent Sandersson
Kerstin Karlberg
Gunnar Fredriksson
Lars Tolf
Ulf Sigurs
Atle Midtgaard
Per Palm
Lennart Eldh

STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året.
Ny Medlem

Hus 682

Jan Thöring

Hus 627

Christian Brien Överseth

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN
Hyror
Hyrorna för medlemmar som betalt sina lån var under 2008 oförändrade
Lillstugor
Fiskarstugor
Skepparstugor
Kaptenshus

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

Årsmöte och städdag
Årsmöte och städdag hölls samma dag lördagen den 3 maj. Vädret var bra och det
traditionsenliga kaffet och smörgåsen som serverades efteråt uppskattat både som tilltugg och
social sammankomst.

Konsert på fotbollsplanen
Sommarens konsert genomfördes 15 juli och årets artister var DiggiLo. Gränsen mot
föreningen och staketuppsättningen börjar nu finna sina former och styrelsen hade en bra och
tidig dialog med Tanumstrand om hur det skulle sättas upp.
Krabban Closed
Traditionsenligt genomfördes under sommaren Krabbans golftävling, i år på Torrestads
golfbana för första gången. Vädret var mycket varmt och en av årets påfrestningar, Lisbeth
Sandersson vann damklassen i år igen och även Kristoffer Stiller vann totalt andra året i rad
på den utmärkta banan. Anders Hammarlund stod som vanligt för ett utmärkt arrangemang.
Prisutdelningen samordnades med ett trevligt knytkalas på Ljungstigen.
Utbyggnader
Utbyggnadsfrågan har under året bearbetats med kommunen och såg mot slutet av året ut att
kunna få en lösning under våren 2009 .
Övrigt
Kommunen börjar ta ut tomtsrättsavgäld från halvårsskiftet 2008 , vilket leder till högre avgift
från 2009.
En översyn av trädsituationen och buskage startades under hösten 2008. Det kommer leda till
rensningar under 2009.

Avslutningsvis vill jag tacka er medlemmar, funktionärer i styrelse och övriga funktioner för
året.
Grebbestad 2009-02-22

Heino Busse
Ordförande

