Redogörelse för styrelsens verksamhet under 1999.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Göran Holmberg Ordförande
Gunnar Hallberg Kassör
Marianne Lundqvist Sekreterare
Lena Svensson Båtplatsansvarig/nybyggnation av bryggor
Björn Cedermark Badplatsansvarig

samt suppleanterna:
Susanne Annerdal
Bertil Nilsson Skogs- och markansvarig
Peter Aronsson Fr.o.m årsmötet 2000 bryggfogde

I tur att avgå ur styrelsen är Björn Cedermark, Lena Svensson och Göran
Holmberg.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten.

Revisorer:
Revisorer har varit Lars Ljungh och Anders Stjernberg med Tommie Johansson och
Barbro Olausson som suppleanter.

Valkommitten:
Bo Hallberg sammankallande, Anders Djerf, Leif Engman och Arne Hillberg

Områdesansvariga:
Se bifogad karta

Ekonomisk redovisning:
Se särskild berättelse

Baden
MVF har på kommunens begäran återtagit ansvaret för Fiskartorpsbadet fr.o.m
1januari 2000.
Kommunen kommer dock att även i fortsättningsvis att ombesörja sophämtning
och visst markunderhåll.
Vid Trälhavsbadet har viss röjning av sly samt städning ägt rum med hjälp av
enskilda engarerade medlemmar. Tyvärr har vår midsommarstång blivit stulen och
bojarna som avgränsade badet utsatts för skadegörelse och stöld.
Båda baden har varit väl besökta under den gångna sommaren. Detta har medfört
tidvis överfulla soptunnor vid Trälhavsbadet. Styrelsen avser därför installera större
sopkärl till kommande sommar.

Gamla dansbanan
MVF blev i början av året erbjuden att ta hand om den Gamla dansbanan vid
Rödbosundet. Styrelsen undersökte flera möjligheten att ta hand om, ev renovera
och flytta dansbanan till en lämplig plats; kontakt togs med kommunen och
hembygdsföreningen. Det visade sig senare att ägaren ändrat sina planer och ville
behålla dansbanan.

Lekplats Sätra Äng
Lekplatsen har under året blivit helt färdigställd med sand under gungorna och
staket runt dessa.

Marken vid Sätra Ängsbryggan
Runt nerfarten till bryggan hade jordmassor och stenar blivit tippade. Detta är nu
utjämnat och området ser snyggt ut. Gräs kommer att sås på området.

Bryggor och båtar
Antalet uthyrda båtplatser var under 1999: Interna 132
Externa 22
En bojflotte har inköpts under året. Den är utrustad med ett spel för iläggning/
upptagning av bojar samt med en motor. MVF står för kostnader för drivmedel.
Bojflotten ligger förankrad vid Sätraängs-bryggan.
Utlåning är gratis till medlemmarna och nyckel kan hämtas hos resp bryggas
tillsynsmän.
Rödbosundsbryggan har reparerats. Ett läckage i en av pontonerna medförde att
denna vattenfylldes. Förstärkning av pontonen samt omplastning har skett.
Båtsamverkan med Polisen, Securitas och båtklubbar, -marinor har gjort även 1999
till ett lugnt år vid våra bryggor.

Vägförening/Vägsamfällighet
Lagen om enskilda vägar upphörde att gälla den 1 januari 1998. Under en
övergångstid om fem år kommer MVF och MV att ombildas, vid en särskild
förrättning enligt den nya lagstiftningen. Styrelsen har i detta ärende haft hjälp av
Monica Lagerqvist, som arbetar som lantmätare, att ta fram olika förslag till en ny
föreningsmodell. Förslagen tas upp till diskussion på årsmötet.

Midsommar
Dansen kring midsommarstången och tävlingar för barn genomfördes traditionellt
på midsommarafton vid Trälhavsbadet, och avgående ordförande Lars Göransson
avtackades efter mångåriga insatser för föreningen.

Midsommardans kommer även i år att arrangeras kring en ny midsommarstång.
Välkomna på midsommarafton fredag 23 juni kl 13.30 för lekar och dans kring
stången.
De som vill hjälpa till med förberedelserna ombedes kontakta Björn Cedermark Tel
6120222 alt. 54020398.

Slutligen vill styrelsen tacka för förtroendet under det gångna året och vi hoppas att
våren skall bli en härlig tid ute i Margretelund.

Trevlig och skön sommar
Önskar styrelsen för Margretelunds Villaägareförening

