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Föreningen har detta år 220 betalande medlemmar.

Verksamheten perioden 20110501-20120430
Naturen
För att hinna med underhåll av föreningens områden genomfördes för första gången en
höststäddag den 22 oktober, då ett 40-tal personer röjde och eldade vid bl a Bränneriträsket
och vid Långsjön.
Vårens städdag genomfördes den 28 april. I mindre grupper genomfördes städarbete i våra
gemensamma naturområden, runt gemensamma bryggor och badställen. Vid vårstäddagen
deltog cirka 50 personer som jobbade med underhåll vid våra hamnar och vikar, och dagen
avslutades med korvgrillning vid Stora badet.
Sedvanligt underhåll har genomförts av hamnar och vikar med slyröjning, städning av naturen
samt utforsling av nytt grus/sand där behov funnits.

Hamnar och bad
Under 2010 infördes en nyordning kring arbetet med båtvikarna, med utsedd ansvarig
ledamot från styrelsen för att åstadkomma en samlad överblick av läget i våra hamnar, fånga
upp underhållsbehov och aktuell läge, främst avseende aktuell beläggning och väntelista till
båtplatser. Den nya ordningen har visat sig fungera mycket bra, och arbetet utvecklas löpande.
I Överbyviken gjordes under hösten och vintern ett stort arbete på föreningens boj-flotte, som
har helrenoverats och fått ett nytt däck samt utrustats med två extra flytblock. Tornet är helt
nytt och har höjts med 30 cm. Flotten lades på sin plats i Barnviken lagom till våren.
Överbyviken fick ett stort lass sten som har lagts ut bredvid rampen, för att förhindra att
vattnet drar ut den tidigare fyllningen bestående av jord och grus. Till våren kompletterades
med två lass grus, som har använts till att fylla över och snygga till.
Båtplatserna i Överbyviken har omfördelats, och som följd finns nu två stycken gästplatser
vid föreningens brygga. Tomtägare som väntar båtgäster ska höra av sig till hamnansvarig i
god tid, så att våra gäster känner sig välkomna och bra bemötta. Föreningens brygga har
också reparerats under vintern efter en påkörning i förra sommaren.
Långsiktigt underhållsplan
Under ett verksamhetsår sköts löpande underhåll av områden och marker, men för att fånga
även långsiktiga underhållsbehov har styrelsen påbörjat ett arbete med planering också över
längre tid (fem år föreslås).
Kontakt och kommunikation


Registret med e-postadresser har successivt utökats, vilket minskat kostnaderna för
medlemsutskick höst och vår. Det har också lett till bättre möjlighet för löpande
kontakt mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Styrelsen beslöt under året att
för första gången även skicka ut inbetalningsinformation via e-post istället för via
förtryckta inbetalningsblanketter. Det nya systemet innebär många fördelar, men
kräver också mer aktivitet och uppmärksamhet från medlemmarna. Efter detta första
introduktionsår har styrelsen också nya rutiner för debitering och uppföljning av
årsavgifter för medlemskap och båtplatser.



Hemsidan www.vindo-overby.se har fortsatt att utvecklas under året, med ytterligare
historiskt material och fler bilder till galleriet och med ytterligare aktuell information
vilket både efterfrågas och uppskattas av föreningens befintliga och nya medlemmar.
Jobbet med hemsidan stöds fortlöpande av datakonsult Melker Andersson,
Sydvästvägen. Vägföreningen och båtklubben finns närvarande (och betalande) med
varsin flik.

Begivenheter 2011


Simskolan har som vanligt varit fulltecknad och hölls under veckorna 29 och 30.
Märta Landegren var ansvarig simfröken med assistent Matilda Strandberg.



Midsommarfesten hade även i år en rekordanslutning med ca 450 gäster och
musikanterna Ivonen som spelade, i härligt väder.



Den annonserade loppis-stafetten fick flyttas fram på grund av regn men genomfördes
söndagen efter midsommar då det arrangerades garage/tomtloppis på sammanlagt nio
fastigheter. Många medlemmar tog tillfället i akt, och stora och små skatter bytte ägare
till ömsesidig belåtenhet.

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bilagda redovisning av resultat och ställning
per den 30 april 2012.

Överby 30 juli 2012
Styrelsen genom
Lena Ivö
ordförande

