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Medlemmar: 

Föreningen har 50 betalande medlemmar 

 

Styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden, 2008: 26 juli, 31 augusti, 4 oktober, 2009: 13 april, 17 

maj. Fr.o.m. 13 april har Nina Grapne Dahlgren fungerat som ordförande. 

 

 

Verksamheten 

Styrelsens arbete har under året har ägnats åt planering av föreningens sedvanliga uppgifter. Den 

stora brygginsatsen är avslutad.  

 

Den stora ekonomiska insatsen som föreningen gjort i samband med bryggrenoveringen har varit en 

stor påfrestning. Trots det är ekonomin i balans och föreningen kan nu fortsätta förbättringen av 

bryggorna. 

 

Planeringen av vidare bryggunderhåll föreslås och planeras av bryggkommittén. Kommittén har 

föreslagit en arbetsplan för vidare renovering av bryggorna.  

 

Styrelsen har antagit ett dokument kallat Bryggplatstilldelning och bryggplatslängder. Dokumentet 

beskriver varje bryggplats storlek och vilken medlem som har vilken plats. Regler finns också för ev. 

platsbyten. 



Verksamhetsåret inleddes med årsmöte i bygdegården och sedvanlig fest på Holmen på kvällen. 

Många deltagare, lotter och mycket god mat. Ett särskilt tack till Hans Corrodi för det rika 

vinstbordet. En trevlig kväll tillsammans. 

Bommarna togs upp 4 oktober och lades i igen den 1 maj. 

Bryggplatserna har nu uppmätts och fastställt. Platsfördelning finns på kartan som är anslagen vid 

holmen. 

I slutet av maj skulle en bryggreparation genomföras med hindrades av att svarthakedoppingen 

byggt sitt bo där arbetet skulle ske. Ny inbjudan till bryggarbete kommer vid senare tillfälle. 

Midsommarfirandet skedde i strålande sol tillsammans med rekordstort antal deltagare. Stången 

blev vackert klädd av en stor grupp entusiaster. Till nästa år behöver vi en ny grundstomme. 

Margareta Wörnet ledde tillsammans med Lisa Huge dansen. Två dragspelare ackompanjerade. Efter 

dracks medhavt kaffe, allsång och många trädde dansgolvet. 

Under året har vår Webmaster, Gunilla Ljung Lönnqvist, utvecklat vår hemsida, - www.trevik.se Där 

finns information från styrelsen, kommunen och ett antal mycket användbara länkar.  

Styrelsen sänder också information med e-post. Naturligtvis har alla inte tillgång till det, men alla 

som har uppmanas att lämna sin e-postadress till styrelsen för snabb, säker och billig distribution av 

information. 

Styrelsen har planerat årsmötet och sommarfesten. 


