Protokoll
2021-01-12

GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags telefonmöte 2021-02-09
Närvarande via telefon: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Tina Vagner,
Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg,, Agneta Andersson
Ej närvarande: Gert Thuvesholmen

1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 21.01.12 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun meddelar att det finns 18175 kr på byalagets konto, och på teatergruppens konto
finns 25306 kr, men denna summa kommer att minska eftersom den senaste teaterföreställningen ännu inte är betald. Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
Möjlighet till skridskoåkning har anordnats vid Multiarenan. Många familjer har varit där
och åkt. Grillen har varit tänd och en och annan korv har grillats. En uppskattad aktivitet
där vi alla tackar Gun som såg till att aktiviteten blev möjlig.
Tipsrunda: Lördagen den 27/2 kl 10.00-14.00 anordnas tipsrunda i byn med start vid
Stationshuset. Temat kommer att vara ”Vem vet mer än en 10-åring?”. Tanken är att det
ska vara en familjerunda med olika svårighetsgrader på frågorna. Vi kommer även att
tända grillen ifall någon vill avsluta med att grilla egen medhavd korv. Information.
kommer att läggas ut på Facebook, hemsidan och även lappar kommer att sättas upp på
olika ställen i byn.
Valborg: Om det blir arrangemang eller ej får vi fundera på längre fram, som det är just nu
så är det inte aktuellt med något valborgs firande.
5. Föreningsfrågor
Årsmöte: Information läggs ut på facebook, hemsidan och lapp på anslagstavlan vid
handlarn om att årsmötet kommer att flyttas till hösten (förslagsvis i september). I övrigt
så gör vi som vi planerade redan vid förra mötet när det gäller årsberättelse...
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
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7. Utemiljö
Inget nytt att rapportera eller fixa just nu.
8. Byalagsrådet
Årsmöte den 26/4 kl 18.30, Blå salen, Gamla Rådhuset. Åsa o Gun planerar att närvara.
9. Kommunala frågor
Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget.
Stationshuset/Idrottsplatsen: Glemminge IF lägger ner och frågan är nu vad som händer
med stationshuset och idrottsplatsen.
Byalaget har nu möjlighet att ansöka om samhällsbyggnadsbidrag på 40 000 kr. Förslaget
ska vara inskickat till Ystads kommun senast den 15 mars. Ett förslag är att byn får en
gemensam grillplats och eventuellt ett utegym i anslutning till Multiarenan.
Byalaget ska ta kontakt med kommunen och fråga om det finns möjlighet att bygga något
vid Multiarenan/idrottsplatsen.
Räfsans förskola: Det är brist på förskoleplatser i Ystads kommun. Kevin Rasmusson har
kontaktat Gun och önskar ett möte (förslag: 16/2 kl 19.00) tillsammans med Göran
Göransson och Glemminge byalag för att diskutera Räfsans förskolas framtid.
10. Övriga frågor
Lamporna under stora trädet vid Medborgarhuset har de varit och bytt, men nu är tyvärr
ytterligare en lampa trasig och vi gör en ny felanmälan.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 9 mars kl 19.00. Telefonmöte och Gun ringer upp alla.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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