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GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2021-09-14
Närvarande:Egon Holdt, Gert Thuvesholmen, Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Tina
Vagner, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson, Monica Nyberg
1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 21.08.10 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Gun redovisade att ekonomin är så gott som oförändrad. Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
Österlen lyser: Fredag den 5/11. Gun skickar ansökan till Margaretha Nörregård angående
bidrag till marschaller. 200 marschaller ska köpas in. Vi planerar även för pubkväll med
Quiz. Åsa bokar lokal. Var och en i styrelsen ska tänka ut 3 låtar som kan användas till
Quizet och maila dessa förslag till Gun.
Teater: Vuxenteater 9/10, Bror Tommy - ”Pågen sådder ve sin marengröd”.
Barnteater 24/10, Pax och Karin. Information kommer att läggas ut på facebook och
hemsidan inom det närmaste. Pengar finns i teaterkassan som kommer att täcka utgifterna
för båda dessa föreställningar samt mat och dryck.
5. Föreningsfrågor
Årsmöte onsdagen den 22 september kl 18.30 i Medborgarhuset. Vi samlas kl 17.00 för att
möblera på ett coronasäkert sätt samt förbereda kaffe och kakor. Gun handlar vad som
behövs till kaffet. Egon kontaktar ”årets byalagare”. Valberedningen jobbar på att få in
folk till styrelsen.
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
7. Utemiljö.
Två träd mitt emot affären håller på att dö. Bestämmer att man får se till våren hur de mår
och vidta eventuella åtgärder då.
Det är högt gräs där baske till valborgsbålet ligger. Vi får fundera på hur vi gör med detta
till våren. Det går inte att elda där som det är just nu.
Biblioteket har meddelat att de blå bänkarna utanför Medborgarhuset kommer att
renoveras och målas.
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Anders Larson meddelar att han har stora cementringar som kan användas till grill. Vi
bestämmer att dessa ska transporteras till Multiarenan så att det kan bli grillmöjlighet där.
8. Byalagsrådet
Årsmöte den 20/9 kl 18.30, Blå salen, Gamla Rådhuset Ystad. Åsa och Gun går
på detta.
9. Kommunala frågor
Samrådsmöte den 11/10 kl 15.00 - 17.00. Plats? Åsa anmäler Egon och Stig-Arne till detta
möte.
10. Övriga frågor
Gunnar Carlberg har skrivit och berättat om sitt intresse för Glemminge gamla
järnvägsstation. Stig-Arne ska kontakta honom och fråga om han eventuellt vill berätta
om detta i samband med årsmötet.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 12 oktober kl 19.00 i Medborgarhuset, Glemmingebro.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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