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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2021-12-07 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 21.11.09 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Gun redovisade att det just nu finns 40000 kr i teaterkassan och 26900 kr på byalagets 
konto. Styrelsen godkände ekonomin. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Kommande aktiviteter: Styrelsen planerar för en del aktiviteter i vår.                           
-Pubkväll - februari.                                                                                                       
-Årsmöte - mars.                                                                                                              
-Valborg - april                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträffar: Egon har frågat några nyblivna föräldrar om de skulle vilja komma på  
  föräldraträffar i byn. De tycker detta låter toppen. Vi planerar för att boka in en 1:a träff i  
  början av nästa år och kommer att ta kontakt med biblioteket för att få ett samarbete med  
  dem.                                                                                            
  Läxhjälp: Agneta ska prata med IngMarie på biblioteket och höra om de på något sätt kan  
  samarbeta. Förslaget är att finnas till hands en eftermiddag i veckan, tex kl 15.30 -17.00.      
  Utskick till medlemmar: Vi ska i början av nästa år skicka ut en planering för 2022 till  
  våra medlemmar. Här ska stå kommande aktiviteter, medlemsavgift… 

 6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 
                                      
7. Utemiljö.                                               
  Belysning är uppsatt i träd utanför Medborgarhuset.  
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8. Byalagsrådet  
  Nästa möte. När?                                                                                                              
  Egon har skickat in några rader till H Wittmeyer angående ”Fokus i byarna”.                                                                                                                                                                                 

9. Kommunala frågor.                                                                                                          
  Samrådsmöte den 8/12. Egon och Stig-Arne åker på detta. 
   
10. Övrigt 
  Till dagens möte blev det glögg och pepparkakor och Gert fixade Räkmackor från Räfsan. 
  En god avslutning på detta året! 

 11. Nästa möte 
  Nästa möte tisdagen den 11 januari kl 19.00 på Medborgarhuset. 
       
12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Åsa Håkansson                                                                         Egon Holdt
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