Protokoll fört vid Årsmöte för
Löderups Strandbads Villaägareförening 2008-07-12, kl 10.00
Plats: Gamla Barnkolonien, Löderups Strandbad
§ 1 Mötet öppnas
Sven Ingmar Andersson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Sven Ingmar Andersson valdes att leda mötet.
§ 3 Val av två justeringspersoner och rösträknare
Sonja Holte och Anders Jacobsson valdes som rösträknare och att jämte ordförande justera
protokollet.
§ 4 Röstlängden
Det noterade att 38 st röstberättigade var närvarande, samtliga avprickade vid insläppet.
§ 5 Har mötet blivit behörigen utlyst?
Det uppkom frågor om det var stadgeenligt att endast skicka ut kallelse och lägga ut övriga
dokument på internet och anslagstavlor. Detta befanns vara korrekt enligt stadgarna.
Inför kommande utskick kan de som vill ha samtliga dokument per post anmäla detta till
sekreteraren så får dessa samtliga bilagor tillsammans med kallelsen till nästa år.
Mötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
Styrelsen föredrog i korthet verksamhetsberättelsen för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen har även funnits på hemsidan samt på anslagstavlorna i Löderups
Strandbad. Årets ekonomiska redovisning slutade på en förlust på 8.648 kr.
Verksamhetsberättelsen är bilagd till protokollet, bilaga 1.
Kommentarer uppkom att föreningen gått med förlust ett antal år och att man framöver
behöver antingen högre intäkter eller lägre kostnader för att få föreningens verksamhet att
ekonomiskt gå ihop.
Revisorerna kommenterade att det för vissa poster saknades verifikationer i den tidigare
kassörens bokföring och att kontrollen försvårades då bokföringen inte var datoriserad.
Förslag om att bokföringen skulle datoriseras framöver. Revisorerna hade inte funnit några
tecken eller bevis på något som skulle göra att styrelsen inte borde få ansvarsfrihet.
Revisornerna tillstyrkte ansvarsfrihet.
§ 7 Täckning av förlust
Mötet beslutade att täcka årets förlust från balanserat resultat.
§ 8 Ansvarsfrihet
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
§ 9 Val av styrelseledamöter
Valberedningens föredrog sina förslag enligt följande:
Ordförande (2 år fr o m idag)
Sven Ingmar Andersson (omval)
Ledamot (2 år fr o m idag)
Mikael Hertzman-Ericson (omval)
Ledamot (2 år fr o m idag)
Anders Sjöberg (nyval)
1

Ledamot (2 år fr o m idag)
Suppleant

Ulf Lindström
Då det valdes 2 suppleanter för 2 år vardera vid
föregående årsmöte, väljs inga i år. Målet är att till
nästa år komma ikapp med val vartannat år.

Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.
§ 10 Val av revisorer
Valberedningens förslag var följande:
Revisor (1 år fr o m idag)
Revisor (1 år fr o m idag)
Revisorssuppleant (1 år fr o m idag)

Kjell-Åke Ohlsson
Birgitta Nilsson
Ingvar Olsson

Samtliga valdes enligt valberedningens förslag.
§ 11 Val av valberedning
Förslag på omval. Till valberedning nästa år valdes
Margareta Nordh - Ordförande och sammankallande
Ingela Truedsson
Lars Hägglund
§ 12 Fastställande av årsavgift
Styrelsen föredrog sitt förslag om höjning av årsavgiften från 100 kr till 150 kr per år. Även
efter avskaffandet av arvodering (och endast kostnadsersättning istället), minskning av
kostnaderna för utskick, lokalhyra och högtalaranläggning så kostar det att driva en förening.
Mötet beslutade en årsavgift på 150 kr för 2009.
§ 13 Fastställande av arvode och kostnadsersättning
Styrelsen föreslog avskaffande av arvodering och att mötet istället beslutar om
kostnadsersättning mot faktiska kostnader för ett maxbelopp på 15.000 kr för styrelsen.
Mötet beslutade enligt ovan.
Tillsyningsmannen beslutades erhålla 1.000 kr i kostnadstäckning som tidgare.
§ 14 Erosionsfonden
I dagsläget finns det totalt över 100.000 kr i erosionsfonden, (varav 56.200 kr ligger kvar i
Samfällighetsföreningens kassa trots upprepade beslut om överföring av dessa pengar till
Villaägareföreningen). Då vi ännu inte har klara stadgar för användandet av dessa pengar har
styrelsen följande förslag som man vill att mötet skulle besluta om.
"Medlen i erosionsfonden är låsta till dess att stadgan angående erosionsfonden är
godkänd eller till dess att föreningsstämma beslutar om uttag."
Mötet beslutade enhälligt enligt meningen ovan.
§ 15 Stadgeändring ang erosionsfonden
Enligt beslut vid föregående årsmöte skulle styrelsen komma med ett nytt förslag till
stadgeändring gällande erosionsfonden. Styrelsens förslag är att en ny paragraf §25 införs i
stadgarna med lydelsen;
"Medlen i erosionsfonden, som förvaltas av Villaägareföreningen, skall såsom komplement
till bidrag från kommunala, statliga eller andra instanser användas som skydd för villaområdet
i form av vågbrytare eller därmed jämförbara anordningar i havet."
Rune Eriksson påpekade att man borde fått se stadgeförslaget i god tid innan årsmötet.
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Det meddelades att det, för att en stadgeändring ska träda i kraft, krävs beslut på två på
varandra följande föreningsstämmor med två tredjedelar av de avgivna rösterna. Med andra
ord får man god tid på sig att fundera över stadgeförslaget.
Rune Eriksson ansåg att förslaget om stadgeändring borde gå på remiss till styrelsen för
Samfällighetsföreningen samt styrelsen för Föreningen Rädda Löderups Strandbad.
Det påpekades att det är beslutat att erosionsfonden skall ligga i Villaägareföreningen och att
det därmed är Villaägareföreningen som har att besluta i frågan samt att
Samfällighetsföreningens styrelse påpekat att Samfällighetsföreningen inte kan arbeta med
erosionsfrågor.
Det begärdes votering och första läsningen av stadgeändringen godkändes med 23 JA-röster
mot 5 NEJ-röster. Första läsningen av stadgeändringen godkändes därmed med mer än 2/3
majoritet.
Rune Eriksson begärde att få återkomma men en skriftlig reservation, bifogad till protokollet
som bilaga 2.
§ 16 Övriga frågor
§ 16 a Förstörelse av trädgård
Frågan ställdes om någon annan uppmärksammat om gift lagts ut på andras tomter. Vid
Andrénvägen / Näktergalsvägen / Uvstigen har ett hörn av en trädgård börjat dö på att suspekt
sätt, eventuellt har någon lagt ut gift.
Mötet hade tyvärr ingen bra lösning.
§ 16 b Skottning av sand
Frågan ställdes om varför kommunen inte skottar upp sand när det är långgrunt vid
Kungahövdens strand från ca 10 meter ut i havet till stranden uppkom. Uppenbarligen har
man gjort så både i Ystad Sandskog och Åhus, varför det borde gå att göra även här.
Mötet ansåg att styrelsen bör undersöka detta alternativ.
§ 16 c Midsommardansen
Midsommardansen diskuterades också; det efterlystes bland annat bättre planering av material
till att klä stången. Frågan uppkom också om det är relevant att ha ett eget midsommarfirande
samtidigt som firandet på Backåkra också äger rum. Det påpekades dock att arrangemanget är
mycket uppskattat av barnfamiljer och är år från år mycket välbesökt.
Något beslut angående detta fattades inte.
§ 16 d Erosion och sandutläggning
Anders Sjöberg redogjorde kort för en av de vattendomar (DVA 38/1993) som finns och som
är utlagd på Villaägareföreningens hemsida vilken bl a säger att
"...hövderna nr 1 och 4 (Löderups Strandbad) får icke utföras utan sandutfyllnaderna."
Kommunen har i sin ansökand definierat denna sandutfyllnad med
att man vill fylla ut med sand från spetsen av hövderna och "...fortsätter västerut med
successivt avtagande utflyttning av strandlinjen för att möta nuvarande kustilinje cirka 170 m
väster om hövden. Utfyllnaden är gjord för att säkerställa ett snabbt tillskapande av strand
och erbjuder cirka 6.000 m2 strandyta att utnyttjas för rekreationsändamål."
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Syftet med redogörelsen var att påvisa att Ystad Kommun ännu inte uppfyllt de krav som,
genom domen, ställs på kommunen. Anders Sjöberg meddelade att alla villaägare i Löderups
Strandbad kan utöva påtryckningar mot kommunen och kontrollorganet Länsstyrelsen genom
att hänvisa till denna dom.
§ 17 Mötet avslutades
Ordförande tackade för alla som kommit och avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

Anders Sjöberg

Sven Ingmar Andersson
Ordförande

Justeringspersoner

Sonja Holte

Anders Jacobsson
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