
Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20200914

Plats: Golfklubben

Närvarande:Jan Ryd, Rolf Harnert, Georg Persson, Margaretha Andersson, Anders Blixt, Lasse Rasmusson
    
 Ej närvarande : John Axelsson

1. Sammanträdet öppnades
2. Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Ekonomin är god pga inga utgifter .

Antal medlemmar hitintills : 396
5. Skrivelser : - Underlag inför Byavandringen inskickad till kommunen

- Hemsidan uppdaterad med text o bild från Byavandringen
6. Jan har haft kontakt med K-bro ang GC väg, översiktsplan och rondell K-bro väg/ väg 9.
7. Byavandring utfall :- inget svar ang Byahus , ny infalssvinkel i ärendet kan vara att skapa 

Fritidsverksamhet  i Nybrostrand så att föräldrar slipper hämta i K-bro– översiktsplan Ystad 2030 
går före planen Nybrostrand Köpingebro – Byalaget blir remiss instans camping norr Golfbanan – 
ingen Fokusby utses under 2020 – ny bebyggelse södra området följer kommunens byggplan – 
belysning GC vägen är Trafikverkets ansvar, kommunen beslutar om byns område vilket påverkar 
var 50 skyltarna placeras vid infarterna till byn – strandspångar är ingen bra lösning anser 
kommunen . Rolf sammanställer svar på kommunens minnesanteckningar.  

8. Rapporter: Rolf redogjorde för didgitaliserad ekonomiredovisning som John håller på arbeta in. 
Medlemsregister byggs upp med  hjälp av programmet Multimejler, kostnad 990:-/år. 

9. Vinprovning: Lasse redogjorde för upplägget att köra regionvis vin/mat med högre kavalitet, under 
pandemin får max 26 delta och min 20, för att ekonomin ska gå ihop blir avgiften 400:-/pers .Förslag
på datum 20201106 kl 1900 Golfrestaurangen

10. Styrelsen behöver förstärkas med nya och yngre medlemmar, en drastisk åtgärd är att utlysa ett extra 
Års-/Föreningsmöte med endast ett ärende om föreningens vara eller inte vara.

11. Övrig verksamhet: vi avvaktar beslut ang Nybrostrand lyser.
12. Informationsplan ang byablad, medlemsmejl, hemsida,FB diskuterades.
13. Övrigt: Medlemsinfo om bla vinprovning, Jan o Rolf samordnar.
14. Ordf avslutade mötet. Nästa styrelsemöte 20201005 kl 1830 Golfklubben, Georg fixar fika.

            Jan Ryd                                                                         Georg Persson


