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GLEMMINGE BYALAG

Protokoll vid Glemminge byalags styrelsemöte 2020-05-12
Närvarande: Åsa Håkansson, Gun Mårtensson, Egon Holdt, Tina Vagner, Gert
Thuvesholmen
Ej närvarande: Monica Nyberg, Agneta Andersson, Stig-Arne Johansson

1. Mötets öppnande
Egon hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Föregående mötesprotokoll 20.02.11 + 20.03.10 för godkännande
Föregående mötesprotokoll lästes och godkändes.
Inget styrelsemöte i april pga Covid 19.
3. Ekonomi
Gun redovisade ekonomin. Vi har fått in 10140 kr i medlemsavgifter och på kontot finns
nu 21150 kr. Styrelsen godkände ekonomin.
4. Aktiviteter
Söndagen den 26/7 anordnas ”teater på lastbil”via Malmö opera. Lastbilen kommer till
byn och det är lastbilsflaket som är scenen. Publik, max 50 personer. Allt är utomhus.
4/10 är det barnteater - ”Pomperi Possa”.
14/11 vuxenteater.
Valborg ställdes in. Facklor finns till nästa år, och Carina kommer också gärna tillbaka.
5. Föreningsfrågor
Förslag på ärenden som kan vara aktuella vid byavandringen:
1.Övergångsställe med farthinder vid Handlar´n, 2. Belysning vid miljöstationen,
3. Papperskorgar i byn till skräp och hundbajspåsar, 4. Busskur vid väg 9 (vid.
Thairestaurangen), 5. Cykelväg till Kabusa, 6. Bättre underhåll av kommunens rabatter
vid Medborgarhuset. Åsa skickar in förslagen till Anneli på Ystad kommun.
Råkorna i byn kan vi inte göra så mycket åt, eftersom det är markägarens ansvar.
Busskur är på gång vid Räfsan.
Räfsan har åter igen varit uppe på diskussion. Försäljning? Ingen har hört hur det går.
6. Projekt
Inget nytt
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7. Byalagsrådet
Nästa byalagsråd är den 15/6 kl 18.30 i Bussjö. Åsa och Gun går på detta.
8. Kommunala frågor
Nästa samrådsmöte blir den 28/9 och troligtvis i Snårestad.
9. Övriga frågor
Byalagets postlåda på Medborgarhuset används till att lämna tillbaka biblioteksböcker i,
vilket inte får förekomma, och därför har vi nu bestämt att ta bort postlådan.
Hemsidan: Gun och Egon har varit i kontakt med Lina för att få en del praktisk information. Vi har bestämt oss för att ”www.glemmingebro.eu” är den adress som kommer att
gälla till hemsidan. Tina tar på sig att försöka fixa till hemsidan.
All information som kommer till byalagets mail kommer Åsa att skicka ut till övriga
styrelsemedlemmar för kännedom.
10. Nästa möte
Nästa möte är tisdagen den 9/6 kl 19.00 på grillplatsen (Fröslövsvägen, mitt emot
vattenverket). Vi tänder grillen och Gun fixar korv med tillbehör.
11. Mötet avslutas
Egon avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Åsa Håkansson

Egon Holdt
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