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Verksamheten
Årsmötet hölls den 2 april 2014. Under året Garpens Vänner haft 13 styrelsemöten.
Städdag hade vi den 1/5 på Garpen.
Vi var med på ”Bergkvaradagen” den 29/5 med ett lotteri och informerade om Garpen.
Medlemshelg hade vi 5 juli med en hel del medlemmar som nyttjade tillfället att åka ut gratis.
Den 16-17 augusti genomfördes internationella fyrhelgen i Sverige. Vi deltog och hade dessa dagar
besök av omkring 110 personer. Dessutom var några radioamatörer ute som deltog i ”International
Lighthouse/Lightship weekend”, som är ett internationellt arrangemang som pågår samma helg.
Antalet medlemmar 2014 – betalande och hedersmedlemmar - var 95 stycken. Av dessa var två
hedersmedlemmar, 54 familjemedlemmar och 39 enskilda.
Hemsidan med möjlighet till onlinebokning har fungerat bra
Dalskärs Camping har hjälpt till med bokningar till båtturerna; sälsafari och piratkul
De dagliga båtturerna till Garpens Fyrplats har att under högsäsong trafikera fyrplatsen torsdagsöndag.
Antalet besökare på Garpen som åkt till fyrplatsen var knappt 2000 stycken. Det är en liten
minskning av besökare, främst på försäsongen. Dock har stort antal besökare kommit med egna
båtar.
Kommunens 5:e klassare har, enligt överenskommelse med kommunen, varit inbjudna att besöka
fyrplatsen. Detta utnyttjade alla skolor.

Robin Westling Svensson och Ann-Sofie Fransson har varit mycket framgångsrika och uppskattade
som vårt nya värdpar. Det har svarat för bokningar och verksamheten på ön. Vi fick
serveringstillstånd vilken ökade vår försäljning.
Traditionsenligt har sommarungdomar hjälpt oss att bl.a. sälja biljetter till Garpens båtturer.
Av arbeten som utförts under året kan nämnas:
- Skolhuset har isolerats och fått ny fasad.
- Vattenledning är framdraget till tvättställ utanför toaletterna.
- Sven-Olle Robertsson har gjort en fin skylt till tvättplatsen.
- En ombyggnad av köket, med plats för nya ugnar och spishäll, påbörjades i höstas och fortsätter
nu till våren.
- En ny, bättre, webbkamera har monterats.
- Lennart Karlsson gjorde gott arbete i våras då han reparerade relingslisten på Kronan.
Det har varit fel på elkabeln till Garpen två gånger. Det första inträffade på våren innan
verksamheten började. Det andra avbrottet kom precis efter stängning i höst.
E.on kommer troligen att lägga ut en ny kabel i vår.
En ny webbkamera har installerats. Johnny Apell, från Jämjö, hjälper oss med service av kameran
och väderstation samt upplåter sin server. Ett mycket stort tack till Johnny!
Kronan och Siri har fungerat utmärkt under året. I höst köpte vi en begagnad båt, Yamarin 5800.
Båten ta 5-6 passagerare och blir ett utmärkt komplement till Kronan vid lågvatten och hög
belastning. Båten har fått namnet Anna.



Skärgårdskryssningen (sälsafari) utökades med en dag i veckan, turerna har varit uppskattade
och välfyllda. Alla gånger ser vi säl och då och då havsörn.
”Piratkul” har i haft fyra gånger, de är fortfarande populära.

Dalskärs camping sponsrar vattnet vi kör ut till Garpen.
Från Regionförbundet, har under året fått två bidrag, ett till fasadrenoveringen av Skolhuset och ett
till inköp av båt. Sammanlagt 70.000:Med kommunen har vi fått ett treårigt avtal som ge oss ett bidrag på 200.000:- varje år.
Av dessa är 100.000: - budgeterade under kommunens turismverksamhet och utbetalas efter
överenskommelse med turismansvarige.
Bidraget från Konung Gustav VI:s fond för svensk kultur har vi inte nyttjat under året. Det beror på
att vi genom medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen fått rådet att inte byta ut taken utan rengöra
och behålla dem. Vi har fått besked att bidraget får nyttjas till all slags renovering, det kommer att
ske under 2015.
Föreningen är medlem i Svenska Fyrsällskapet samt i Vision Bergkvara.
Årets resultat är bra och 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
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