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Verksamheten
Årsmötet hölls den 29/3.
Städdagar hade vi 7-8/5
Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 2/6 med ett lotteri och informerade om Garpen.
Medlemshelg hade vi 9 juli med en hel del medlemmar som nyttjade tillfället att åka ut gratis.
Den 20-21 augusti genomfördes internationella fyrdagen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar
besök av omkring 130 personer
Under året Garpens Vänner haft 10 styrelsemöten.
Under året har en arbetsgrupp arbetat:
- Båtgrupp (drift och underhåll, båtturer och utprickning)
Antalet medlemmar år 2011- betalande och hedersmedlemmar - var 172 stycken. Av dessa var två
hedersmedlemmar, 117 familjemedlemmar och 53 enskilda medlemmar. Medlemsintäkterna blev
22 750 kr (21 400 kr år 2010).
Till hemsidan finns nu en länk för onelinebokning som började förra sommaren och har fungerat
bra.

Under våren blev planket mellan Andrummet och dasset återuppbyggt. Stora rummet i skolhuset har
blivit omtapetserat.
Turistbyrån hjälpte till med bokningar till båtturerna och information.
Antalet besökare på Garpen har varit c:a 2.000, en minskning, varav 450 övernattare och där har vi
en ökning. Dessutom har många kommit med egna båtar.

Kommunens 5:e klassare har, enligt överenskommelse med kommunen, varit inbjudna att besöka
fyrplatsen. Detta utnyttjade alla skolor.
Vårt värdpar, Lars och Catherine Sjöholm, har gjort ett fantastiskt arbete. De började tidigt på våren
med att städa och förbereda säsongen. Som värdpar för våra gäster har de fått högsta vitsord.
Ett samarbete har skett med Dalskärs Sjökrog som svarat för cateringen, ett samarbete som kommer
att fortsätta.
Genom arbetsförmedlingen har vi fått hjälp av Agneta Hjalmarsson, som har svarat för bokningar
och hjälp till ute på Garpen.
Vi har under året fått mycket hjälp av medlemmar
- Weikko Alsterfalk och P O Norén byggde upp det nya planket.
- P-O Norén slipade och lackade, under förra vintern, dörrarna på Kronan så att de ser ut som
nya, samt gjorde en ny trappastege till båten. P-O har i höst slipat och lackat Kronans bord.
- Anders Johansson och Karl-Erik Håkansson bytte, under vintern och våren, elsystemet
på Kronan.
- Agneta Hjalmarsson tapetserade inne i Skolhuset
På initiativ av Karl-Erik Håkansson har vi fått en rullstol från Rollmek AB i Kalmar, samt från
Torsås Lions lämpliga bärhandtag till rullstolen. Daniel Johansson tillverkade några ramper. Nu kan
vi köra rullstolen fram till Kronans reling och sedan lyfta ner den i båten. På detta sätt kan vi ta ut
rullstolbundna till Garpen, vilket tacksamt utnyttjades.
Av Pumpverkstaden i Brömsebro har vi fått en trädgårdspump. Med den kan vi från
regnvattentanken ta vatten och spola av ex. altanen.
Under året har vi köpt dieseltanken i lotshamnen. Tanken har hyrts av Hamnbolaget och ställts till
vårt och andra nyttjares förfogande. När Hamnbolaget inte längre ville stå för kostnaderna så
erbjöds vi att ta över tanken. Då hyran var väldigt hög var det bättre att köpa in tanken. Vi har fått
bidrag till inköpet av Regionförbundet, Torsås kommun och Sjöräddningssällskapet. Detta tackar vi
för.
Av övriga inköp kan nämnas badstege och kylskåp med glasdörrar.
Våra båtar, Kronan och Siri har fungerat utmärkt under året.
Vi har kört skärgårdskryssningar, Kristianopelturer och ”Piratkul” under året, de är fortfarande
populära.
Till biljettförsäljningen har vi haft hjälp av feriearbetande ungdomar som kommunen har ställt till
förfogande. De har även hjälp till med städning mm. på Garpen.
Årets resultat redovisas i den ekonomiska redovisningen.

Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vårt värdpar, båtförare, och alla som jobbat åt oss.
För styrelsen.
Anders Mårtensson
Ordf.

