Lycke Samfällighetsförening
Möte 20111120
Plats: Hos Leif Hansson, tomt 93.
Närvarande:

Jan-Ove Asp
Lennart Bergqvist
Else Jensen

Jens Muusman-Andersen
Leif Hansson
Kim Nygård

§ 1.

Jan-Ove Asp öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2.

Dagordningen godkändes.

§ 3.

Föregående protokoll.
Godkändes.
Ang.infiltrationen vid tomterna 83-87. Jan-Ove har kollat och
det verkar inte vara något som är fel.

§4.

Ekonomin.
På bankkontot.
Kontant i kassa.

115.000:250:-

Stugägaren till tomt 5:12 har nu bet. sin avgift.
§ 5.

Inkomna rapporter och skrivelser.
Informationsbrev har kommit från EON som kommer höja med
6,25 öre.

§ 6.

Information från Fiskekommitte`n.
Vi har fått klart med nytt tillstånd från Länsstyrelsen att släppa
i fisk i sjön.
Den 5 nov. var det fisketävling om Lycke Vandringspis, det var
37 deltagare och en mycket trevlig dag.
Sjön stänger inför vintern för allt fiske. Sista fiskedagen blir
söndagen den 11 december och öppnar igen 17 mars 2012 om det
är isfritt.

Det har blivit problem med tömningen av soptunnerna vid sjön.
Vi har endast sommartömning på dessa. Else ordnar med så vi
får helårstömning.

§7.

Övriga frågor.
Trekammarbrunnarna är tömda.
Jan-Ove har rensat vägtrummorna.
Else och Jan-Ove har varit på möte med Lycke Fritid.
Fiskekommitten vill ha en utvändig lampa med rörelsedetektor
på stugan vid sjön, för det är så mörkt tidiga morgnar under
höst och vintertid. Styrelsen samtyckte till detta.
Det har inkommit klagomål till styrelsen att det finns många
katter på området. Jan-Ove har upplyst att detta är inget som
Samfälligheten har med att göra. Vad vi kan göra är att
kontakta kommunjägarna. Styrelsen tycker att kattägarna skall
ta sitt ansvar och sterilisera sina katter.
Det står mycket vatten på vägen vid tomterna 53-68. Troligen är
det något fel på dräneringen. Jan-Ove och Lennart kollar detta .

§ 8.

Nästa möte.
Lördagen den 3 mars 2012 , kl. 10.00.
Plats: hos Jan-Ove Asp , tomt 127.
Styrelsens årliga middag med möte blir lördagen den 3 mars
2012. Else återkommer med tid och plats.

§ 9.

Avslutning.
Jan-Ove tackade för dagens möte.

Sekreterare
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Lennart Bergqvist

Ordförande

………………………………….
Jan-Ove Asp

