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Verksamheten
Årsmötet hölls den 3:e april 2012. Under året Garpens Vänner haft 8 styrelsemöten, samt två möten
då vi diskuterat visionen för Garpens Fyrplats.
Städdag hade vi den 12/5 på Garpen.
Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 18/5 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 18-19 augusti genomfördes internationella fyrdagen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar
besök av omkring 160 personer
Antalet med lemmar 2012 – betalande och hedersmedlemmar - var 172 stycken (samma som 2011).
Av desa var två hedersmedlemmar, 108 familjemedlemmar och 62 enskilda.
Medlemsintäckten blev 27.800:- (22.750:- förra året, vilket är mer då avgiften höjdes.)
Till hemsidan finns en ny länk för en ny oneline bokning under högsäsong. Den har fungerat bra.
Dalskärs Camping har hjälpt till med bokningar till båtturerna; sälsafari, piratkul och Kristianopel
kryssningar.
De dagliga båtturerna till Garpens Fyrplats reducerades till att under högsäsong trafikera fyrplatsen
fredag-söndag.
Antalet besökare på Garpen som åkt med båten Konan till fyrplatsen var c:a 1700, varav 367
övernattare. Dessutom har c:a 250 besökare kommit med egna båtar.
Kommunens 5:e klassare har, enligt överenskommelse med kommunen, varit inbjudna att besöka
fyrplatsen. Detta utnyttjade alla skolor. Dessa besök är värdefulla och uppskattade av både oss som
förening och för skolbarnen i åk 5 i Torsås kommun.
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 som vanligt fått högsta
vitsord.
Sedan några år tillbaka samarbetar vi med Dalskärs Sjökrog som svarar för cateringen vid
konferenser, detta samarbete fortsätter säsong 2013.
Agneta Hjalmarsson har svarat för bokningar och varit till hjälp till ute på Garpen. Traditionsenligt
har 4 sommarungdomar hjälpt oss att bl.a. sälja biljetter till Garpens båtturer.
Av arbeten som utförts under året kan nämnas:
 Anders Johansson och Karl-Erik Håkansson har under vintern och våren fortsatt med utbyte
av elsystemet på Kronan, det var akterruffen som återstod.
 Nya hammarband har monterats på kajen.
 Planket mot fyrmästarhuset, hade blåst ner under vintern. Det är nu återställt, dessutom har
återstående delen säkrats då det visade sig att stolparna var dålig i marknivån.
 Fyrlampan i fyren har bytts ut mot en mindre. Nu sitter där en 300 W halogenlampa.
Den tidigare lampan var på 1000 watt.

Kronan och Siri har fungerat utmärkt under året. Till Kronan köpte vi under vinterperioden en
målning av skrovet.




Skärgårdskryssningen (sälsafari) utökades med en dag i veckan, turerna har varit uppskattade
och välfyllda. Nästan alltid ser vi säl och då och då havsörn.
”Piratkul” har i haft samma omfattning förra året, de är fortfarande populära.
Kristianopelturen kunde vi p.g.a. dåligt väder bara kunnat genomföra en gång

Från sparbanksstiftelsen Kronan har vi fått totalt 15 000 kr. Detta för att komplettera med nya
trädgårdsmöbler till altanen.
Under året har vi sökt, och beviljats bidrag från Regionförbundet till nya dörrar till miljötoaletterna.
Dörrarna är inköpta men ej monterade.
Under de sista dagarna i december beviljades vi åter igen bidrag från Regionförbundet (cirka 18 000
kr) för att marknadsföra Garpen, bl.a. för att skapa en logga, ny hemsida och broschyr.
Vi fick avslag på en ansökan från kung Gustav VI:s minnesfond. Vi sökte för att kunna byta ut
eternittaken på samtliga hus.
Föreningen är medlem i Svenska Fyrsällskapet samt i Vision Bergkvara.
Årets resultat redovisas i den ekonomiska redovisningen.
Vi har skrivit till kommunen med en begäran om utökad ekonomisk hjälp då vi ser stora löpande
kostnader för fyrplatsens underhåll. En fyrplats byggnader har ett utsatt läge för slitage.
Inledningsvis väntar en träff med kommunen.
Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vårt värdpar, båtförare, och alla som jobbat åt oss.
För styrelsen.
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