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Föreningen har detta år 235 betalande medlemmar.

Verksamheten perioden 20100501-20110430
Naturen
Under hösten gjordes av styrelsen en inventering av föreningens gemensamma
områden. Syftet med en sådan genomgång var att uppdatera styrelsen på områdenas
status och eventuella behov av underhåll och/eller röjning.
Sedvanligt underhåll har genomförts av hamnar och vikar med slyröjning, städning av naturen
samt utforsling av nytt grus/sand där behov funnits. Den gemensamma städdagen
genomfördes den 30/4. I mindre grupper genomfördes städarbete i våra gemensamma
naturområden, runt gemensamma bryggor och badställen. Ommålning av förrådet vid
Köksviken utfördes även. Ca 60-70 personer deltog under städdagen som avslutades med
gemensam korvgrillning på Stora badet. Senare under sommaren togs även ett antal döda
granar ned utmed Abborrkroksvägen.

Hamnar och Bad
I det fortsatta arbetet med båtvikarna har en ansvarig ledamot från styrelsen utsetts för att
underlätta kontakten och arbetet mellan styrelsen och hamnansvariga. Nya rutiner har införts
där styrelsen kommer att uppdateras, höst och vår, om läget i hamnarna, främst avseende
aktuell beläggning och väntelista. Den under 2010 författade regelsamlingen har skickats ut
till medlemmarna med positiv respons som följd. Nya livbojar har införskaffats och placerats
ut vid Överbyviken, Köksviken samt Barnviken.
Hopptornet kom åter på plats inför säsongen 2010. Även nya steg och ny platå monterades.
Under vintern har även tornets hållfasthet kontrollerats. Tornet har befunnits väl hållbart. Men
bör enligt hållfasthetsexpert från Dekra AB kontrolleras kontinuerligt, ca vart annat till vart
tredje år.
En badstege har monterats på hopptornets holme och tagits i bruk under sommaren 2011. Ny
badflotte till Stora badet har inköpts då den gamla ”rymt” under vintern.

Kontakt och kommunikation
• Registret med E-mail adresser har successivt utökats, vilket minskat kostnaderna för
medlemsutskick höst och vår. Dessutom har detta lett till bättre möjlighet för
kontinuerlig kontakt mellan styrelsen och föreningens medlemmar.
•

Hemsidan vindo-overby.se har sjösatts under våren med hjälp av datakonsult Melker
Andersson, Sydvästvägen. Både vägföreningen och båtklubben har erbjudits och
tackat ja till deltagande genom varsin ”flik”. Hemsidan erbjuder uppdaterad
information till medlemmarna inklusive ett bildgalleri över tilldragelser i föreningen.

Begivenheter 2010
• Simskolan har som vanligt varit fulltecknad och hölls under veckorna 30 och 31.
Märta Landegren var ansvarig simfröken med assistent Matilda Strandberg.
•

Fotbollsskola hölls under v 29. Fem st. elever deltog. Två fotbollspelare från Boo IF
var ledare under veckan. Fotbollsmålen har blivit uppsnyggade under sommaren av en
aktiv och engagerad medlem.

•

Midsommarfesten hade en rekordanslutning med ca 400 gäster och nya musikanter
som spelade i härligt väder.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bilagda redovisning av resultat och ställning
per den 30 april 2011.
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