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Vad har hänt under året? (130601-140531)
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.
Alla fastighetsägare fick i början av juni ett nyhetsbrev.
Detaljplanarbeten i vårt område:
o Bergsvik
o Gårvik strandzon
o Ny detaljplan för Östra Gårvik (Ödsbyfastigheterna)
o Ny detaljplan för Västra Gårvik (Lökebergsfastigheterna)
Badortsföreningen har inte varit remissinstans för de nya detaljplanerna. Därför har inga svar inlämnats. Vi har på hemsidan informerat om
datum för svar på respektive plan, samt länkat till kommunens hemsida
för respektive plan.
Mini-Triatlontävling anordnades den 27 juli. 7 deltagare simmade 300m,
cyklade 20km och sprang 4,7km. Alla fick priser.
Fotbollsplanen och Boulebana vid övre parkeringen har underhållits:
Gräsklippning, dränering och dressing.
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Dugnadsdagen genomfördes 2014 lördagen 31 maj
(lördag i Kristi Himmelsfärdshelgen). Drygt 30-tal
personer – rekord? - hjälptes åt med krattor och grepar - och bra blev det. Avslutning med grillad korv o
bröd o kaffe. Tack till er som var med!

Simskolan 2013
Rekryteringen av simskolelärare blev för svår. Resultatet blev att vi i stället reducerade verksamheten till en kväll per vecka.
En behörig simlärare hade lek & plask med barnen under överseende av barnens
föräldrar/vårdnadshavare.
Det gavs möjlighet för barn som hade kommit länge att få fortsätta sin utbildning och bli mer säkra på att simma. Det var också märkestagning, hjälp att lära
sig livräddning, dyka, bad & båtvett för den som ville. Ca 15 elever deltog under
de fyra eftermiddagar/kvällar som aktiviteten höll på. Verksamheten var gratis
för deltagarna (märkesköp exklusive).
Simskolekommittén under ledning av Annika Sällberg planerade och genomförde det hela med styrelse fulla förtroende.
Samma problem med rekrytering av simlärare 2014. Trots idoga försök lyckades vi inte att knyta någon till oss. Därför läggs simskolan på is under 2014.

Midsommar 2013
Midsommarfirande startade med midsommarstångsresning till tonerna av Evert
Taubes Inbjudan till Bohuslän.
Musikanter från Munkedals dragspelsklubb och skönsång av Anki fick de 375
deltagarna att leka och dansa.
Efteråt bjöds barnen på glass och de vuxna fick kaffe och kaka.

Hemsidan
Aktuella händelser och bilder läggs ut allteftersom tips strömmar in*!
Detaljplaneändringarna har länkats från Munkedals kommuns hemsida.
Viktiga datum har förmedlats via hemsidan.
Annonsering av händelser i närområdet anordnade av badortsföreningen
har publicerats.
Tungenäs Fiber ekonomisk förenings strävan att få till stånd en fiberförbindelse till området man läsa mer om via en länk.
Intressanta länkar om fisk, handel och nyheter har en egen flik.
*Det finns fortfarande en önskan om såväl uppslag och idéer, som information från er medlemmar.
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Slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för förtroendet att få leda Gårviks Badortsförening under det gångna verksamhetsåret.
Gårvik är under utveckling och de närmaste åren kan innebära stora förändringar. Det är glädjande att allt fler upptäcker att Gårvik är vackert även höstvinter-vår, och därmed tillbringar mer tid här. Detta ställer större krav på vår
förening, vilket gör att vi i styrelsen motiveras och känner att vår uppgift är viktig.
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