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GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2022-05-11
Närvarande: Egon Holdt, Gert Thuvesholmen, Stig-Arne Johansson, Agneta Andersson,
Johanna Schartau, Monica Nyberg, Åsa Håkansson, Gun Mårtensson
Ej närvarande: Tina Vagner
1. Mötets öppnande
Egon hälsade alla välkomna.
2. Föregående mötesprotokoll 22.04.12 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
3. Ekonomi
Byalagskonto: 35125 kr. Kommit in en del medlemsavgifter och vi har haft lite utgifter
från årsmötet samt marschaller.
Teaterkonto: 39700 kr. Höstens teaterföreställningar är ännu inte betalda = 19600 kr.
Teatergruppen (bestående av Glemminge, Ingelstorp, Löderup, Hagastad och Kabusa
byalag) har sökt kulturstöd och fått 7500 kr. Ekonomin godkändes.
4. Aktiviteter
Aktiviteter:
-Valborg: Allt flöt på fint. Det kom en hel del folk. Carina Gustafsson höll i sångerna och
brandkåren sålde korv och lotter. Det fanns en önskan om att ha majbålet närmare byn.
Finns det något alternativ?
- Teatergruppen har haft möte och bestämt att det blir teater till hösten. Vuxenteater den
15/10, ”Hur ska det gå?”, 8000 kr. Barnteater den 16/10, ”En stackars liten haj”, 10400 kr.
-Pubkväll: bestämde vi att vi ska ha till hösten.
5. Föreningsfrågor
Föräldraträffar: Ingen kom den 25/4 pga sjukdom. Ny träff bokad den 23/5. Information
kommer att läggas ut på Facebook och lapp på anslagstavlor. Tina och Monica är där.
Möblerna: Blev inte sålda den 1/5. Nu gör vi ett nytt försök via Facebook loppis.
Stig-Arne ordnar detta.
Kulturstöd: Aktivitet tillsammans med biblioteket ska vi ha, men vi väljer att flytta fram
det till slutet av augusti eller början av september. Egon ska kolla med Frida Green om
hon kan då.
6. Projekt
Grannar mot brott: Inget nytt.
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7. Utemiljö.
Egon ska prata med markägare och fråga om vi får beskära buske som skymmer
Glemmingeskylten vid norra infarten till byn.
Det är ytterligare ett träd som dött snett mitt emot Handlarn. Trädet måste sågas ner och
herrarna i styrelsen fixar detta vid tillfälle.
Det har blivit dags att öppna upp vid grillplatsen (vid Knappsdala) igen. Bänkar och bord
ska tvättas och oljas, gräset runt om ska klippas och lådan med grillgrejorna ska köras dit.
En del av styrelsemedlemmarna har fått i uppdrag att fixa detta.
8. Byalagsrådet
Nästa möte kommer att hållas i Medborgarhuset i Glemminge den 13/6 kl 18.30 - 21.00.
Lokalen är bokad. Någon form av förtäring beställer vi via Ica i Borrby. Vid nästa
styrelsemöte (7/6) vet vi troligtvis hur många som kommer.
9. Kommunala frågor.
Samrådsmöte: Nästa möte är den 23/5. Egon och Stig-Arne är anmälda till detta.
Förslag på en kortare variant på ”Landsbygdsstrategin” har skickats ut. Byalaget har läst
igenom det och Stig-Arne skickar in synpunkter.
10. Övrigt
Johanna berättar att det kommer att vara en musikfestival hemma hos dem den 2/7.
Mer information kommer.
Gun informerar om att Svt varit i kontakt med henne och de har varit och tittat på lokaler i
Medborgarhuset för eventuell filminspelning.
.
11. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 7 juni kl 19.00 vid grillplatsen (Knappsdala) om vädret tillåter.
Gun fixar korv med tillbehör och var och en tar med egen dryck. Om det regnar har vi
mötet på Medborgarhuset.
12. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson.

Egon Holdt
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