Om vädrets makter är emot oss ses vi torsdagen den 28 juli istället.
På picknicken behöver vi diskutera föreningens syfte och framtid.
Ta med dig en egen picknick-korg och njut av solnedgången
tillsammans med gamla vänner och nya bekanta!

Inbjudan till picknick på Fridhemsstranden
tisdagen den 26 juli kl 18.00
Framtiden för Högklints Villaägarförening…?
De senaste åren har medlemstalet sjunkit varje år, från långt över hundra medlemmar till knappt 20
för 2016. Vid det senaste årsmötet kunde valberedningen, trots idogt arbete, inte presentera
förslag på ersättare för de styrelseledamoter som avgick efter att ha suttit sin mandatperiod, och
föreningens styrelse har därför för närvarande bara en ledamot kvar.
Årsmötet beslöt att skjuta upp val av nya ledamöter och att bjuda in alla boende i området till en
picknick på Fridhemsstranden den 26 juli för information och diskussion om föreningens framtid.
Om ingen styrelse kan tillsättas gäller följande för föreningens upphörande:
§ 9 Föreningens upphörande
Föreningen upphör om 75 % av vid möte representerat röstetal vid två på varandra följande möten, varav
minst det ena ska vara ett årsmöte, där frågan om föreningens upphörande behandlats, så beslutar. Beslutet
ska dock ha föregåtts av skriftlig information till samtliga medlemmar om förslaget. Minst tre månader ska
förlöpa mellan mötena. Vid föreningens upphörande ska dess tillgångar disponeras enligt beslut, som fattats
på föreningens sista möte och i enlighet med föreningens i § 1 angivna ändamål.

Vad gör Högklints Villaägarförening?
Högklints Villaägareförening bildades 1962 för att bidra till trivsel och gemenskap för året runtboende, sommarboende och besökande inom Högklintsområdet på Gotland.
Föreningen vill också verka för naturskydd inom området, driva utvecklingsfrågor och fungera som en
remissinstans mot Region Gotland, hembygdsföreningen och andra intressenter.

Lär känna dina grannar!
Varje år arrangeras en sommarfest med helgrillat lamm. En grillfest på stranden i solnedgången
brukar man också hinna med. Detta skapar trivsel och gemenskap – hjälp till att fest-fixa och lär
känna dina grannar under trevliga former. Och varför inte få till en tipspromenad i juletid med glögg
och pepparkakor?

Håll området rent, trevligt och säkert!
Föreningen har byggt och underhållit nedgångarna till stranden. Stranden städas varje år och man
brukade också sköta de gemensamma grönytorna i området. Namnskyltarna på vägarna har
föreningen bekostat och satt upp. Området utvecklas, hjälp till att hålla det rent, trevligt och säkert
så att du kan känna dig stolt över att bo på Högklint?

Vad säger Region Gotland?
Högklint är ett populärt område att bo i. Ändå finns det inga kollektiva förbindelser ut hit. Den nya
cykelleden har ökat trafiksäkerheten men fortfarande finns det avsnitt med skymd sikt och hög
olycksrisk. Busstrafiken kommer förmodligen att öka med den nya kryssningskajen. En förening kan
tala för alla sina medlemmar och påverka Regionen mer än en enskild person kan.

Så klart du ska vara med!
Läs mer på föreningens hemsida hogklint.se.

