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GLEMMINGE BYALAG 

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-04-12 

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

1. Mötets öppnande 
Egon hälsade alla välkomna. 

2. Föregående mötesprotokoll 22.03.08 för godkännande                                                                
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes. 

3. Ekonomi  
Vid dags datum finns det 35.138 kr på byalagets konto, och vi har fått in 8850 kr i      
medlemsavgifter (138 betalande personer). Styrelsen godkände ekonomin. 

4. Aktiviteter                                                                                               
Aktiviteter:                                                                                                                                                                                                          
- Årsmöte: Alla tyckte att kvällen vid årsmötet flöt på som planerat.                                                                                                                
-Valborg: Gert och Egon kommer i veckan att fixa till vid brasan. Allt är klart med brand-
kåren. Egon fixar musikvagnen. Information angående valborgsfirandet kommer att   
skickas ut via mail, facebook och på hemsidan. Det kommer även att sättas upp lappar vid 
affären och på Medborgarhuset. Samling kl 18.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      
 5. Föreningsfrågor 
  Föräldraträffar: Den 25/4 kl 15.00. En familj har hittills anmält sig. Tina och Egon     
  kommer att vara där.                                                      
  Läxhjälp: Agneta kommer inte att göra mer just nu, men gör ett nytt försök till hösten. 
  Möblerna (som kommer från vandrarhemmet): Johanna har fotat möblerna och dessa  
  kommer sedan att auktioneras ut, förslagsvis den 1 maj. 
  Kulturstöd: Vi diskuterade om att anordna en aktivitet tillsammans med biblioteket vid  
  medborgarhuset längre fram i sommar. Egon ska kolla med Frida Gren om hon kan   
  komma för lite musikunderhållning.                                                

6. Projekt 
  Grannar mot brott: Inget nytt. 

7. Utemiljö.                                               
  Inget nytt                                                                                                   
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8. Byalagsrådet  
  Egon informerar från byalagsrådsmötet den 4/4.  
  Nästa möte kommer att hållas i medborgarhuset i Glemminge den 13/6 kl 18.30 - 21.00. 
  Åsa bokar lokalen. 
                                                                                                                  
  9. Kommunala frågor.                                                                                                          
  Samrådsmöte: Nästa möte är den 23/5. Egon och Stig-Arne går dit. Åsa anmäler dem.                                    
   
10. Övrigt 
  Byalaget har ingen möjlighet att klippa gräset på idrottsplatsen i år, och Egon kommer att  
  meddela kommunen detta. 
  När det gäller loppisskylten mitt emot Thai restaurangen så beslutar styrelsen att detta inte 
  är något som man behöver ta tag i. 
  Beträffande buskarna som skymmer Glemminge skylten vid norra infarten till byn så ska  
  Egon kontakta fastighetsägaren och fråga om vi kan kapa ner buskarna.    
  . 
 11. Nästa möte 
  Nästa möte är tisdagen den 10 maj kl 19.00 på Medborgarhuset.                                       
   
 12. Mötet avslutas 
  Egon avslutar mötet. 

Vid protokollet:                                                                         Justeras: 

Stig-Arne Johansson                                                                 Egon Holdt
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