PROTOKOLL FÖRT VID
STYRELSESAMMANTRÄDE SÖDRA MELLBY BYALAG KYRKBY
2012-06-19
Plats:

Byalagshuset S. Mellby.

Närvarande Gunilla Arvidsson, ordf.
Ingvar Svensson
Per-Anders Andersson
Göran Hansson
Johan Andersson
Daniel Andersson

1.

Mötets öppnande:
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Till sekreterare för mötet valdes Ingvar.

3.

Genomgång av förra mötets protokoll.

4.

Pelle ombesörjer EL till vårt ”julträd”, som är inköpt och planterat vid bårhusets
gröning till en kostnad av 3600 kr.

5.

Sommarens aktiviteter:
Loppmarknaden äger rum torsdagen den 5 Juli.
Tältet reses torsdagen den 28 Juni kl 18.00.
Pelle fixar skylt vid stora vägen och inköp av 6 st pumptermosar,
kollar med Ravi för hämtning av överblivna fynd.
Johan fixar munkar, Göran pratar med Peter J ang. parkeringsplats.
Mellbydagen är lördagen den 7 Juli.
Grevin håller i auktionen, som vanligt.
Datum för nedmontering av tältet (ännu inget datum)
Kräftskivan äger rum lördagen den 18 augusti.
Tältet reses torsdagen den 16 augusti.
Trivsel kommittén ombesörjer Kräftor, smörgåstårtor, drink m.m
Till det facila priset av 75 kr. per person.

6.

Fortsatt upprustning av byalagshuset i samband med en ”röjardag”.
Bl.a fundament till Toan. Uppsnyggning inom och utomhus.
Gunilla mailar ut datum för aktiviteten.

7.

Likvagnshuset:
Gunilla har varit i kontakt med Kulturmiljövårdsenheten på Länsstyrelsen.
Bidrag kan sökas för upprustning, men det fodras en del underlag,
därför beslutade styrelsen att konsultera en representant från regionmuseet
i Kristianstad för rådgivning.

8.

Vitemölla Lejeförening inbjuder 2 st representanter från Mellby Byalag till
deras invigning av busskur onsdagen den 1 augusti. Mellby Byalag skickar 2 st
frivilliga.

8.

Bygglovsbeskrivning för Kiviks Församlingshem i Mellby har inkommit. Det
berör en handicapramp och 2 st fönster åt söder.
Byalaget hade inga synpunkter.

9.

Mellbyboken;
Viking vill inte förvara dessa böcker längre. Det är 30 st lådor innehållande ca
600 böcker. Byalaget försöker lösa detta logistikproblem. Beslutar att ge en bok
i gåva till alla nya medlemmar i byalaget + nyinflyttade i byn. Boken kommer
fortsättningsvis att säljas för 50 kr/st.

10.

30 kilometers hastighetsbegränsning:
Påbjuden hastighetsbegränsning har tidigare undersökts men denna typ av
skyltar kommer inte att finnas kvar.

10.

Nästa möte äger rum den 18 september.

11.

Mötet avslutas.

Ordförande:
Gunilla Arvidsson

Sekreterare:
Ingvar Svensson

………………………..

……………………….

