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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Verksamhetsåret 06/07 

Styrelse mm .                                                                                           Vald tom 

ordförande:                 Monica Ljung-Lindfors              2008 

vice ordförande:          Hans Corrodi                    2007 

sekreterare:                          Hans von Zeipel                2008 

kassör:                                 Anders Stävberg                  2007 

ledamot:                              Sven Hagberg                                               2007 

ledamot:                                Nina Grapne Dahlgren                                  2008 

suppleant:                              Jan Andersson                                              2007 

suppleant:                              Ingvar Lyckman                                             2007 

suppleant:                              PG-ängen, Madeleine Lind                           2007 

revisor:                                  Margita Östholm                                            2007 

revisorsuppleant:                   Margareta Wörnert                                        2007 

valberedning:                         Margareta Wörnert, sammankallande           2007 

valberedning:                         Olle Sandström                                             2007 

valberedning:                         Mats Huge                                                     2007 

  

 

Medlemmar:  

Samtliga medlemmar (50) har betalt medlemsavgiften. 

  

Sammanträden:  

 Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret nämligen 29 juli 

(konstituerande möte) och 7 oktober, 2006, 9 april, 6 maj och 17 juni, 2007.            

  

Verksamheter mm:  

 Verksamhetsåret inleddes som vanligt med årsmöte i bygdegården 29/7. Efter årsmötet hölls 

sommarfest med grillning, lotterier mm på Holmen i hyggligt väder. Några regnställ och paraplyer 

behövdes inte som förra året. Många deltagare var med, ett flertal hjälpte till med grillningen och 

maten var mycket god varför festen kan anses ha varit vällyckad. 

  

Treviksnytt med tankar och synpunkter av/från vår ordförande Monica skickades ut till alla medlemmar 

under hösten.  

  

Båtbommarna och flotten togs upp 7 oktober. 

  

Föreningens hemsida har fortsatt att fungera utmärkt. Som webbredaktör har som tidigare Gunilla 

Ljung Lönnquist tjänstgjort förtjänstfullt. Adressen är som tidigare www.trevik.se. 

  

I oktober bildades en bryggrupp bestående av Anders Stävberg, Sven Hagberg från styrelsen samt 

Percy Gaeyner. 
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Under vintern inträffade sedan det rekordhöga vattenståndet som i kombination med kraftig blåst helt 

demolerade badbryggan. Vädret gick också hårt åt övriga delar av bryggorna. Framför allt delarna runt 

bron bedömdes av bryggruppen och styrelsen nu vara i så dåligt skick att strategin att lappa och laga 

(successivt), inte fungerade längre. Därför diskuterades andra lösningar och före midsommar gick 

särskild information ut per post till samtliga medlemmar om behovet av en hel ombyggnad av partierna 

runt bron. Kostnaden blir stor och beslut kommer att tas på årsmötet. 

  

Iläggning av bommar samt städning ägde rum 5 maj. Denna gång kunde flotten Tage också fraktas ut 

efter en provisorisk reparation av vissa skavanker. Man passade också på att demontera den gamla 

badbryggan 

  

Några medlemmar (Percy, Leif och Tommy) har sedan i juni restaurerat badbryggan så att den nu är i 

förhållandevis bra skick och går att använda under sommaren och förmodligen också under 

kommande somrar. Styrelsen tackar för detta fina initiativ. 

  

Nytt lås har införskaffats till båtvagnen och koden har bytts till densamma och till båtrampen.  

  

Synpunkter har inkommit om vilka som får använda båtrampen. Styrelsen anser att det viktiga är att 

inte lämna ut koden till någon obehörig, och att användandet av obehöriga inte sätts i system. 

  

Traditionsenligt midsommarfirande skedde på midsommarafton i något mulet men varmt väder med 

dans kring midsommarstången till dragspel. Dansen leddes av Margareta Wörnert som styrelsen 

också tackar. Arrangemanget avslutades med dans på bryggan och picknick. 

  

Planerande av kommande årsmöte har skett. Då bygdegården visade sig vara upptagen på den 

sedvanliga årsmötesdagen har styrelsen beslutat flytta årsmötet till lördagen den 21 juli kl 16 med fest 

på Holmen kl 19.00.  

  

Som tidigare uppmanas de som har mailadress, och ännu inte skickat denna till styrelsen, att göra 

detta. De kan användas inte bara vid vanliga utskick för att spara porto utan också vid  

t.ex. båtstölder och vid ny info på hemsidan. Anmälan kan göras via hemsidan/styrelsen och sändas 

till stavberg@telia.com 

  

Förslag till datum för det nya verksamhetsåret kommer att presenteras på årsmötet. Beslutet kommer 

sedan i årsmötesprotokollet och kommer också att läggas ut på hemsidan. 

  

  

Trevik 20 juli 2007 

  

  

  

Hans von Zeipel 
Sekreterare 


