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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2020-08-11 

Närvarande: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Gert 
 Thuvesholmen, Monica Nyberg, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson 
Ej närvarande: Tina Vagner 

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna, och även idag befann vi oss på grillplatsen. 

2. Föregående mötesprotokoll 20.06.09 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Inget nytt, eftersom vi inte haft några aktiviteter som kostat något. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Sönd den 26/7 anordnades teater (Malmö opera) på grusplanen vid idrottsplatsen. Allt 
blev väldigt lyckat och det kom 49 personer som planerat.  

      Sönd den 4/10 är det barnteater - ”Sagan om Pomperi Possa”. 
      Den 17/10 kommer Obanteatern ”Uppdrag och underhållning”. 
  Teatergruppen kommer att ha möte i september och efter det kan information om teatrarna 
  läggas ut på hemsidan och Facebook. 

5. Föreningsfrågor 
Byavandring den 2/9 kl 15-16.30 på Medborgarhuset.Egon, Gun, Agnetha, StigArne och 
Monica kommer att närvara. Åsa meddelar kommunen och uppger Egons telefon nr och 
mailadress samt förtydligar att det är i medborgarhuset ni samlas.                                                                                                                                                                                                                               

          
6. Projekt.                                                                                                                               

Underhåll av planteringar i byn: Bo kommer att bli sammankallande när det gäller detta. 
Egon lämnar listan med de namn på personer som kan tänka sig att hjälpa till och fixa till/
underhålla planteringarna. 

7. Byalagsrådet  
Den 15/6 i Bussjö. Åsa och Gun var där. Redovisade var som togs upp, vg se protokoll 
från byalagsrådet,                                                                                                                           

8. Kommunala frågor 
Nästa samrådsmöte blir den 28/9 och troligtvis i Snårestad. Stig-Arne och Egon går på 
detta. Åsa ser till att de anmäls till mötet.                                                                          
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Gun kommer att kontakta chefen för Sagoborgens förskola i Trelleborg och fråga om de 
ev kan var intresserade att att driva förskola i Räfsans lokaler.                                                                                                     
  

9. Övriga frågor 
Hemsidan: Tina håller i denna.                                                                                      
Grannar mot brott: Bo o Kurt jobbar på med detta projekt.                                                                                                                            
Agneta fortsätter att försöka få tag på någon på kommunen för att höra om det finns någon 
större äng/gräsmatta där man kan vara och träna med sin hund. 

10. Nästa möte 
Nästa möte är tisdag 20.09.08 kl 19.00 på Medborgarhuset. 

11. Mötet avslutas 
      Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                        Egon Holdt
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