
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20191104

Plats: Golfrestaurangen Nybrostrand

Närvarande:Rolf Harnert, Georg Persson, Margaretha Andersson, Lars Rasmusson, Anders Blixt,
                    Jenni Sandell, Sten Arnfeldt
Ej närvarande : Jan Ryd, Fleming Eklund,

1. Sammanträdet öppnades
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Ekonomi och medlemsrapport.

- BG      11 083:-
- PG      14 092:-
- Kassa         82:-
Summa 25 257 :-
Antal medlemmar 416 .

5. Inkomna skrivelser : via FB har nyinflyttade bybor visat intresse för medlemskap
6. Rapporter: - Nybrostrand lyser blev uppskattat ca 150 personer deltog, ny grill ska anskaffas .

- Vinprovning 22 deltog, mycket uppskattat, efter en liten enkät som Lasse genomförde framkom att 
man är beredd att betala mer om innehållet  ändras med olika maträtter och kanske mindre antal 
viner , desutom lokalproducerat .
- Badbrygga , Sten fortsätter undersöka förutsättningarna .
- Naturstigen längs Nybroån , Sten informerar Golk-, fiskeklubben och kommunen om att göra 
reklam för denna fina promenadstig mha karta som bla läggs in på vår hemsida .

7. Nybrostrands torg är klart. Ordf skickar tack till kommunen .
8. Byablad 4 delas ut i början av december med inbetalnings blankett. 
9. Kulturutskottet har haft ett startmöte ang Mitt Nybrostrand där Medborgarskolan var inbjuden och 

informerade om dess stöd för studieciklar , gruppen enades om att fortsätta träffas i början av 2020 
Förslag att på hemsidan ha en flik för Kultur.

10. Ambitionsnivå 2020: jobba för att
- få in annonsintäkter på Byabladet
- göra Byabladet digitalt för att distribuera via epost-sms ( tryckkostnad 20 000:-/år)
- få företag, studieförbund komma och presentera sina produkter, Sten och Jan samordnar 
- utforma verksamhetsplan för 2020, Jan, Rolf och Georg

11. Beslöts att byta bank från Nordea till Sparbanken Syd .
12. Medborgarföralg: inga
13. Övrigt : - nya styrelseledamöter måste rekryteras, alla hjälps åt !

- Anders lämnar uppdraget att öppna och sköta komposten, ersätts ev med ett antal personer som 
skiftas om med skötseln. 
- göra reklam för Golfens Dag för vuxna och barn som genomförs i Maj
- info från kulturutskottet om teaterföreställning Var gör vi av Farmor på Militärmuseet Ystad, 
affisch om eventet läggs  på vår hemsida 
- beslöts att styrelsen beställer jultallrik på Golfklubben

14. Nästa styrelsemöte 2/12kl 1830  Golfklubben
15. Ordf tackade och avslutade mötet

            Rolf Harnert                                                                          Georg Persson


