Kallelse till årsmöte
Dag: 1 maj 2015
Tid : kl 19.00
Lokal: Vallersvikskyrkan
Förslag till dagordning
1. Inledning
2. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Justeringspersoner
3. Fråga om mötets utlysande
4. Verksamhetsberättelse
5. Resultat- och balansräkning
6. Revisionsberättelse
7. Beslut med anledning av 		
revisionsberättelse
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Styrelsens förslag
a. Budget med anslag till
Strandgårdsverksamheten
		Arbetsveckan
b. Medlemsbrev
10. Val
a. Ordförande
b. Styrelse
c. Revisorer
11. Valkommitté
12. Rapporter
a. Projekt Vallers
b. Vallersvikskyrkan
c. Övrigt
13. Övriga frågor
14. Avslutning
Därefter samling i Kulturhuset med
gemenskap och måltid!

Förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2014 lämnad
vid årsmöte den 1 maj 2015.
Föreningen Vallersviks Vänner (FVV) skall
enligt sina stadgar verka för att Vallersvik
blir en plats för aktiviteter, vila och rekreation i en kristen anda.
Inom ramen för Projekt Vallers, som
bildades hösten 2009, har FVV tillsammans med VEF:s styrelse under året fortsatt
arbetet att förvalta camping- och vandrarhemsverksamheterna. Styrelsens arbete har
varit helt fokuserat på detta.
VEF beslutade 2011 att flytta sin verksamhet från Vallersvikskyrkan till området
kring Strandgården och Minnesstenen med
avsikt att bygga en ändamålsenlig fastighet för sin verksamhet. Kommunen arbetar
vidare med att lösa planfrågorna så att Minnesgårdsområdet med Vallersvikskyrkan,
Vallersgården och Kulturhuset kan avvecklas och ge möjlighet till ny bebyggelse.
Flera kringboende har lämnat kritiska
synpunkter på upprättat förslag.
De tre Nortorpstomterna nordost om campingen är nu försålda.
Programverksamheten i Vallersvikskyrkan och på Strandgården ligger helt inom
VEF:s ansvarsområde.
Föreningen har under året lämnat stöd till
Strandgårdsverksamheten, samt gett bidrag
till golfbanans utökning, räcke till korset
och en ny orgelfläkt.
Visst förbruknings- och underhållsmaterial
har bekostats av FVV.
FVV:s medlemmar och vänner har under
året visat stor entusiasm att stödja VEF
och till årets arbets- och gemenskapsvecka
kunde uppemot 40 aktiva rekryteras för att
på olika sätt göra anläggningen inbjudande
inför säsongen.
I oktober genomfördes också en arbetsvecka där anläggningen förbereddes för
vintern.

Under året har två medlemsbrev distribuerats.

Styrgruppen för ”Projekt Vallers” har haft
två sammanträden.

Föreningen har speciellt engagerat sig i
Valborgsmässofirandet och Midsommarfirandet.

Vid årsmötet 2014 valdes:
Styrelse: Jonas Johansson, ordf., Eive
Andersson, Hjördis Andersson, Olof Ernestam, Anita Hellmark, Rune Johansson,
Pieter Rygaard och Henrik Thoursie.

Vid sidan om medlemsavgiften, 150 kr/
person, är gåvor och bidrag föreningens
enda inkomstkälla.
Medlemsantal vid årets slut: 329.
För den ekonomiska redogörelsen hänvisas
till Resultat- och balansräkning, kassörens
och revisorernas framställningar.
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden.

Kassör och handläggare av medlemsregistret: Kristina Andersson.
Revisorer: Gunnel Georgsson och Lars
Åhrman.
Valkommitté: Karin Hansen och Lena
Åhrman.
Vallersvik 2015-05-01.
Styrelsen

Arbets och gemenskapsveckan startar 27 april.
Kontakta Lars-Gunar, 0340-660 760, om din medverkan
Föreningen Vallersviks Vänner
Redovisning för tiden 1 januari – 31 december 2014
Intäkter
14-12-31
Medlemsavgifter 329 st
49.350,00
Gåvor
40.250,00
Summa intäkter
89.600,00
Kostnader
Uppvaktningar/kondoleanser
-594,00
Arbetsveckan/årsmöte
-2.194,00
Kalendrar
0
Kontorsmateriel/trycksaker
-9.550,00
Porto, avgifter
-5.262,00
Summa kostnader
-17.600,00
Ränteintäkter
211,05
Resultat innan lämnade bidrag
72.211,05
Bidrag till V E F
29.000,00
Bidrag till Strandgårdteamet
40.000,00
Årets resultat
3.211,05
Tillgångar
Postgirot/bankkonto
92.953,40
Fordran ränteintäkter
Kortfristiga skulder
-2.600,00
Summa tillgångar
90.353,34
Frillesås mars 2015 Kristina Andersson

13-12-31
46.650,00
36.229,00
82.879,00

12-12-31
54.742,56
29.430,00
84.172,56

-775,00
-2.846,95

-120,00
-7.999,00
2.674,00
-17.938,00
-7.557,50
-30.940,50
1.136,00
54.366,90
-40.000,00
-40.000,00
-25.631,94

-4.641,00
-4.585,50
-12.848,45
550,09
70.580,64
-43.000,00
-40.000,00
-12.419.36
94.655,20
550,09
95.205,29

77.061,65
77.061,65

Hej alla Vallersviksvänner!
Här kommer en vårhälsning från oss i Vallersvikskyrkan. Just denna dag flödar vårsolen efterlängtat från en klarblå himmel och
man blir sugen på att gå ut och sätta igång
med trädgård och växthus.
I fredags hade vi pannkakskyrka, och håll i
er nu, över 50 ungdomar kom och vi hade
9 epatraktorer på parkeringen. Det är lite
roligt, eftersom vi ju för några år sedan
startade vår ungdomsverksamhet med en
epa-grillkväll och ingen kom. Men skam
den som ger sig! Vi tror att kombinationen
äldre och yngre är mycket positiv. Vuxna
som både står i köket och finns med bland
ungdomarna i kulturhuset.
Och visst håller man sig ung - när man umgås med ungdomar och barn.
Varje pannkakskväll innehåller också någon
andaktsstund. En sådan andakt hade vi för
några veckor sedan ute i disken. Alla stod
runt ett tänt ljus i ”zinken”, dvs. disken och
fick höra att de är älskade och att de kunde
dela sina böneämnen. Och så talade vi med
Jesus tillsammans. Bed att detta ”trädgårdsarbete” får fortsätta och att det får bära god
frukt.

Andra verksamheter som samlar väldigt
mycket folk från samhället är stavgången
och stickcaféet. Besökarna uppskattar motionen, gemenskapen och speciellt positivt
är det när vi har en inbjuden talare som berättar något. Tomas Sjödin är ett exempel på
en mycket uppskattad gäst.
Gudstjänsten är församlingens höjdpunkt
och centrum. Här får vi lovsjunga, be och
lyssna på Guds Ord. Vi märker en klar ökning av deltagande under somrarna, men
kyrkan har mycket folk året runt och särskilt
populärt är det när vi har förbön och ljuständning i slutet av våra gudstjänster. Det
är en utmaning att skapa gudstjänster som
känns meningsfulla och tilltalande för både
äldre och yngre. Här har vi märkt behovet
av ödmjukhet och öppenhet för våra olika
gudstjänsttraditioner. Orgel, elpiano, gitarr...
olika musikinstrument får, precis som det
står i Psaltaren, hjälpa till att upphöja Gud.
Tack för Ert ovärderliga stöd till vår församling och den viktiga verksamheten som
pågår året runt. Känn dig varmt välkommen
till oss!
Anders Westman

Några notiser från Vallersviks första år.
I årsberättelsen för Västra Sveriges Distriktförening av baptistförsamlingar, år 1932, läser
man:
”Söndagen den 25 sept. invigdes Minnesgården i Vallersvik under medverkan av ett flertal av de ledande bröderna inom baptistsamfundet. Utskottet har av särskilt anslag, som
utskottet fått mottaga från sommarens tältkampanj i Göteborg, anslagit 500 kr för arbetet i
Vallersvik med omnejd. Må baptistgården bliva en fyrbåk på denna andligt mörka plats.”
I handlingarna för nästa års årsmöte kan man se att man anslog 1500 kr till pastor Nathanael
Ewert för verksamheten i Vallersvik. Ewert var den förste föreståndaren för Minnesgården.
(100 kr 1933 motsvarar idag nästan 3 000 kr).
Jfr dagens bidrag från FFV till Vallersvikskyrkan: 30000 kr

FVV Föreningen
Vallersviks Vänner

FVV - Föreningen Vallersviks Vänner
Box 64 - 439 08 Frillesås
Plusgiro 11041-1
www.vallersvik.se - E-post:info@vallersvik.se
Tel. Vallervikskyrkan: 0340-65 30 02
Tel. Camping & vandrarhem: 0340-65 53 00
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”Att göra skillnad”

Att göra skillnad har blivit något av ett modeuttryck senaste åren. I varje fall som jag
uppfattat det. Politikerna använder det, präster och pastorer använder det. Idrottsledare
använder det!Det kan vara en utmaning!
En kamp! En tävlan!
Nu skriver vi 2015 års vårbrev. Då kan vi
väl gemensamt manifestera att det är VÅREN som gör skillnad! Så mycket ljusare!
Så mycket gladare! Så mycket lättare!
Och att få komma till Vallersvik gör skillnad! Ibland tror jag vi fritidsboende är lite
avundsjuka på er som är åretruntboende. Ni
som får känna av den mörka årstiden och de
hårda stormarna vintertid och tydligt känna
skillnader i väder och vind. Å andra sidan
tror jag ni kan känna lite avund gentemot
oss som får känna den enorma skillnaden
som det innebär att byta, inte bara det egna
vardagsrummet utan även det stora naturens
vardagsrum och känna den skillnaden.
Föreningen Vallersviks Vänner har nu funnits sedan 1999. Föreningen bildades i syfte
att verka för fortbestånd och utveckling av
Vallersvik.
Inte någon kunde nog föreställa sig den process som sedan utspelat sig i Vallersvik.

med allt från planfrågorna till de minsta lilla
detaljerna för att vardagen skall fungera.
Som vanligt stöttar vi i föreningen Strandgårdsteamet utöver bidrag till angelägna
förbättringsprojekt
Ett ”utegym” dvs några träningsredskap
nere vid stranden ligger kanske i fas för att
höja vårt välbefinnande. Det är i vart fall ett
av de projekt som hamnar högt upp på önskelistan. Genomförandet är helt beroende av
medlemsantalet och gåvorna som kommer
in till föreningen.
Nu när samtliga tomter har sålts som vi avsåg avyttra så återstår att ”förädla” området
kring kyrkan, kulturhuset och Vallersgården. Här tog kommunen god tid på sig att
fundera över planprogrammet. I december
2014 kom beslutet att gå vidare med en detaljplan som skall omfatta 20 bostäder. Det
var något mindre än vi ansökt om men det
gäller att finna goda lösningar inom ramen
för detta beslut. Tidplanen är inställd på att i
bästa fall kunna sätta spaden i jorden under
2017.
Så står vi inför en ny säsong i Vallersvik.
Välkommen hit! Kom ihåg att det är inte
föreningen i sig som gör skillnad. Det är

Det har blivit en stor skillnad från det att
Samfundet drev Vallersvik och tog alla avgörande beslut till idag då vi på lokal nivå
får ta allt ansvar och forma framtiden.

DU som genom ditt medlemskap,

Från och med år 2007 har vi med framgång
drivit Vallersvik. Från och med 2010 har vi
dessutom varit ägare och drivit Vallersvik
till dagens situation.

Tack för att du är med!

När jag medvetet skriver ”vi” så det Vallersvikskyrkan och Vänföreningen som i ”sambolikande” förhållande arbetar vidare.
Det mesta har alltså drastiskt förändrats de
senaste 5 åren. Projekt Vallers är arbetsnamnet på den organisation som jobbar vidare

gåvor, arbete och engagemang

GÖR SKILLNAD.

Det är inte försent att
betala medlemsavgiften
för 2015!
En gåva är alltid
välkommen!

