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Dagordning medlemsmöte 2005-11-05
1. Klimpfjälls stugägareförening
 9 möten inkl årsmöte
 Hemsidan, www.klimpfjall.nu
 Räddningstjänsten kvar i Saxnäs
 Bidrag till pistning av leder
 Sophanteringen i Klimpfjäll
 Städhelg sept-05

2. Information från:
 Skoterföreningen
 Idrottsföreningen
 Hotellet
 Handlarn
 Fiskevårdsföreningen

3. Övrigt
4. Gemensam middag 19:00

 Skoterföreningen – Stefan Qvist
Föreningen firar 30-års jubileum 2005-12-10. Julbord + dans för 200
kr om man är medlem annars 345 kr.
Styrelsen består av 7 st. Det krävs mycket pengar in för att klara
hanteringen av alla leder. Kostnaden per timme uppgår till 400 kr.
2004 tog man in 12 kkr.
KIIF har en mindre pistmaskin som skoterföreningen hyr för 100
kr/tim. Hastighetsbegränsning 30 km/h råder inom byn. Skyltar för
detta finns i anslutning till hotellet och macken.
Det finns 8-10 mil kryssade och reflexade leder som VBS erhåller
100 kr/km för. Det är pryo som har hjälpt till med detta.
När vi åker på leder där kryssen är borta så skall vi meddela detta till
Rune Ingman eller Stefan Qvist. Då ser dom till att det kommer upp
ett kryss där det saknades.
Största intäkten kommer via medlemmarna. Ledbevispengarna går
till VBS sam en provision om 80 kr går till föreningen som sålt
beviset.
Framtiden spår kostnader för att köra på lederna i Vilhelmina
kommun.

 Idrottsföreningen – Jan Orädd
KIIF är en ideell förening med ungdomsverksamhet. Kurser för de
äldre i form av jägarexamen, baka tunnbröd och foto kurs. Man är
även ansvarig för fisketävlingen på Rufsenviken och för elljusspåret.
Man kan vara delaktig i föreningen även om man inte bor i
Klimpfjäll.

Idrotter som idkas är längdåkning, utförsåkning, snowboard, löpning
och innebandy.
Föreningen sponsrar start i Vasaloppet.
I nuläget håller man på med stadgeändringar som skall göra det
enklare. Man kommer ev att bilda sektioner i förening. Beslut om
detta tas 6/11.

 Hotellet – Bengt-Göran
På hotellet kommer man att kunna hyra skoter och kälke. Viss
reservdelshållning till dessa skotrar kommer man åxå att ha.
Julbord blir det 4/12 kl 14 resp 17, 10/12 kl 17 med dans till Blue
Steel. 11/12 kl 14 resp 17.
Kostnad för julbord blir 245 kr/pers
Nyår 2005/2006
Supe med trerätters + dans till en kostnad av enbart 495 kr/pers
Countryfestival kommer nästa år åxå och datumet är 16-18/6
Hotellet marknadsför sig via sin hemsida, med riktade DR-utskick
samt telefonkontakt med kunder.
En mycket bra ambassadör för Klimpfjäll är Sandra Dahlberg.

Hotellet marknadsför sig via sin hemsida, med riktade DR-utskick
samt telefonkontakt med kunder Hotellet marknadsför sig via sin
hemsida, med riktade DR-utskick samt telefonkontakt med kunder

 Fiskevårdsföreningen – Hans Einarsson
Kultsjön är en stor resurs. 5290 ha, tre mil lång, 130 meter djup.
1959 så reglerades sjön och det fiskades intensivt på den tiden.
1988 bildades fiskevårdsföreningen. Det finns fiskerättsförteckning
på 130 fastigheter.
Idag finns det för lite fisk i Kultsjön. Nätanvändningen är begränsad
vilket har gjort att medelfisken ändå ökar i vikt. Tidigare rekord är
en lax på 12 kg.
Föreningen har byggt vindskydd på 12 ställen runt sjön. Man har
ordnat en handikappbrygga i Saxnäs.
Fiskekort finns från dygn – årskort. Intäkterna uppgår till mellan 100
– 200 kkr/år. Laken är svår att utrota.

 Handlarn – Ewa
Nyheten är att Ewa kommer att sköta bensinmacken i fortsättningen.
Det blir en sedelmack. Det kommer att finnas både bensin och diesel.
Anledningen till att det inte blev kortautomat är att teleledningarna
inte klarar av detta i nuläget. Det kommer åxå att finna glykol, oljor
samt glödlampor att köpa hos Ewa.
Öppettider vard – 18, sön – 15 samt under sport och påsklov även
söndagar

 Övrigt – alla
Frågan kom upp om att gruvan skulle startas igen. Den kopparåder
som man skulle bryta är för liten. Uppgifterna är gamla om
åderstorleken och därför tror man inte på någon start.
Utvecklingen i Klimpfjäll går framåt. 1989-1990 fanns det många
hus och stugor till salu. Nu finns det inte så många. Några tomter
finns dock kvar. Det är ingen stor omsättning på stugorna heller.
Dom går i arv inom familjerna

OBS !!!
NÄR VI ÅKER UPP TILL KLIMPFJÄLL—STANNA TILL HOS
STEFAN QVIST PÅ STATOIL. DET KAN NÄMLIGEN VARA
SÅ ATT DET FINNS ETT PAKET ATT TA MED SIG UPP.
DETTA ÄR DEN SNABBASTE TRANSPORTEN AV GODS
TILL KLIMPFJÄLL.

