Protokoll
2021-08-10

GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2021-08-10
Närvarande:Egon Holdt, Gert Thuvesholmen, Åsa Håkansson, Gun Mårtensson
Ej närvarande: Tina Vagner, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg
1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 21.06.08 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun redovisade att det just nu finns 28511 kr i kassan. Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
Frågan har ställts till idrottsföreningen om att eventuellt ha någon aktivitet tillsammans i
byn. Detta är dock inte aktuellt enligt idrottsföreningen (då de är för få aktiva).
Byalaget funderar därmed vidare på eventuella aktiviteter framöver.
5. Föreningsfrågor
Årsmöte onsdagen den 22 september kl 18.30 i Medborgarhuset (under förutsättning att
Covid 19 pandemins restriktioner inte ändras)
Åsa: bokar lokalen, ser till att alla papper är klara ( årsberättelse, revisorernas berättelse...)
Gun: Kontaktar valberedningen och informerar om att 3 suppleanter är önskvärt till
styrelsen. Hon lämnar också några namnförslag. Gun fixar också kaffe och kaka till mötet.
Stig-Arne, Monica och Tina: Fixar kallelse till årsmötet via facebook, mail och lappar i
byn. I kallelsen (som ska skickas ut senast 2 veckor före mötet) ska det stå att man måste
anmäla sig på byalagets mailadress eller kontakta Egon på 0735-466451 senast 15/9 om
man vill komma på årsmötet.
Alla hjälps åt att fundera på någon eventuell föreläsare denna kvällen.
Årets byalagare är också utsedd och Gun fixar present till hen.
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
7. Utemiljö.
Anslagstavlan vid torget (Fredriks plan) är nu fixad.
Hållplatsen vid Klövasten behöver fräschas upp. Åsa o Jonas går dit och röjer.
Egon ska klippa vid grillplatsen.
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8. Byalagsrådet
Årsmöte den 20 september kl 18.30. Var? Åsa och Gun går på detta.
9. Kommunala frågor
Samrådsmöte: Inget nytt möte planerat i nuläget.
Samhällsbyggnadsbidraget: Ej beviljat för Glemmingebro detta året enligt Sofie Larsson.
10. Övriga frågor
-Frågan har kommit upp om det finns någon offentlig parkering i byn. Det finns ingen
skyltad allmän parkering, men det borde inte vara något hinder att stanna vid Medborgarhuset, vid skolan eller vid idrottsplatsen.
-Biblioteket: Linda på biblioteket har bjudit in byalaget till en träff den 25/8 kl 11.00 för
att informera om vad som kommer att göras på biblioteket vad gäller teknik och övrig
uppfräschning i lokalen.
-Idrottsplatsen: Ett förslag är nu att byalaget ska kunna arrendera en bit mark vid
idrottsplatsen för att kunna göra grillplats och utegym. Det kommer att tas upp till
diskussion i kommunen efter sommaren och Sofie Larsson meddelar byalaget så fort hon
fått något besked.
-Räfsan: Kevin Rasmusson har kontaktat Gun och meddelat att Räfsans restaurang
kommer att öppna den 1/9 och med öppethållande mån - fre. Det är nu viktigt att vi
sprider denna information via facebook och hemsidan. Egon ser till att få ihop en text och
förmedlar sedan detta vidare.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 14 september kl 19.00. Hemma hos Åsa.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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