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GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2020-06-09
Närvarande: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Tina Vagner, Gert
Thuvesholmen, Monica Nyberg, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson

1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna, och idag befann vi oss på grillplatsen vid Fröslövsvägen.
2. Föregående mötesprotokoll 20.05.12 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun redovisade ekonomin. På kontot finns nu 21250 kr och 11070 kr är medlemsavgifter
Styrelsen godkände ekonomin.
4. Aktiviteter
Sönd den 26/7 anordnas ”teater på lastbil”via Malmö opera. Lastbilen kommer till byn
(grusplanen vid idrottsplatsen) och det är lastbilsflaket som är scenen. Publik, max 50
personer. Allt är utomhus och var och en tar med egen stol och ev matsäck. När mer
information kommer så lägger vi ut detta på Facebook och hemsidan.
Sönd den 4/10 är det barnteater - ”Sagan om Pomperi Possa”.
Den 17/10 kommer Obanteatern ”Uppdrag och underhållning”. Vidare information kring
detta kommer längre fram.
Grillplatsen vid Fröslövsvägen är nu öppen för alla som vill använda den. Information om
detta läggs ut på Facebook och hemsidan.
5. Föreningsfrågor
Byavandring: De förslag som vi gemensamt kom fram till vid förra mötet är nu inskickade
till Anneli på kommunen.
6. Projekt.
Bo Björkmans listor på vad som ska underhållas/fixas vad gäller planteringar i byn ska
gås igenom, och vi ska även ta fram listorna som skrevs vid årsmötet angående vilka som
kan tänka sig att hjälpa till att fixa planteringar, träd ect.
7. Byalagsrådet
Nästa byalagsråd är den 15/6 kl 18.30 i Bussjö. Åsa och Gun går på detta.
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8. Kommunala frågor
Nästa samrådsmöte blir den 28/9 och troligtvis i Snårestad. Stig-Arne och Monica går på
detta.
9. Övriga frågor
Hemsidan: Tina arbetar på denna och har kommit en bra bit på väg.
Pärm till de senaste protokollen är nu fixad och kommer att ställas utanför bibliotekets
lokaler.
Grannar mot brott: Kurt upplever att det går långsamt framåt med att få med byborna i
detta.
Gröna ladan i byn är ute till försäljning och byalaget har en del saker där. Egon o Gert ser
till att dessa saker flyttas från byggnaden.
Ny bottenplatta till släpet måste fixas. Egon tar tag i detta.
Agneta önskar att det finns en större gräsmatta/äng i byn där man kan får träna med sin
hund. Agneta kommer att prata med kommunen om ev platser.
10. Nästa möte
Nästa möte är tisdag 20.08.11 kl 19.00. Om vädret tillåter så är vi på grillplatsen även då.
Vi återkommer med besked om det blir mat eller ej.
11. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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