Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20190902
Plats: Hildas
Närvarande:Jan Ryd ,Georg Persson,Margaretha Andersson,Rolf Harnert,Fleming Eklund,Lars Rasmusson,
Sten Arnfeldt
Ej närvarande : Anders Blixt, Jenni Sandell
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Sammanträdet öppnades
Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll godkändes.
Ekonomi och medlemsrapport.
- BG
11 083:- PG
20 193:- Kassa 432:Summa 31 708 :Antal medlemmar 412 .
Inkomna skrivelser : Svar från Trafikverket ang omkörningslinje väg 9 , skrivelse ska ställas till
länsstyrelsen .- Svarte byalag tipsade om klädbytardag. - Mattias Bengtsson förslag att anlägga
badbrygga ,Sten undersöker . - Hemsidan uppdaterad .
Rapporter: Uppföljning av mötet med Kristina Bentz ,Jan tar kontakt med KB och Skånetrafiken ang
kommunikationer.
- Sten utreder naturstigen vid Nybroån genom golfbanan.
- Lyckade arrangemang : Midsommar,Loppis ( kan utvecklas tex byalagsstånd),Golf, frukostmötena
och allsången blev verkliga succer vilka blev mer kostsamma än planerat men i gengäld gav god
publicitet .Försök att starta en skrivargrupp för Nybrostrands historia ( Jag Minns ) .
- Landsbygdsstrategi , Jan ingår i arbetsgrupp .
Nybrostrands torg : Ordinarie projektledare Therese Waldenhof( barnledig) har överlämnat
uppdraget till Martin Hagberg och Malin Jansson , beslöts att sammankalla Martin Hagberg och
trafikingenjör Tobias Gustavsson för att reda ut slutåtgärderna -farthinder,trädplantering och p-plats
vid Aspvägen , Georg tar kontakt .
Planerade aktiviteter :
- Byablad 3 manusstopp 25/9 delas ut 1-2 veckan i oktober
- Vinprovning Golfrestaurangen alt 18/10 eller 25/10 kl 1830 , 150:-/mat 150:-vin , Lasse samordnar
- Nybrostrand lyser 1/11
Kulturutskottet : -Teater med Birgitta Ejlertsson hänföres till SPF
- utskottet har diskuterat få till stånd en jazz -em/kväll på Golfrestaurangen på villkoret utan utlägg
för byalagets kassa, Jan undersöker.
Föräldraurskottet : Bordlägges
Byabladet kompletteras med epost utskick, punkt att diskutera nästa möte .
Sponsring/reklamintäkter: punkt att diskutera nästa möte.
Medborgarförslag: inga .
Övriga frågor :- Strandstädning Håll Sverige Rent sker under veckorna 42-44.
- Sprayklotter på ett antal platser i byn har snabbt tagits bort av kommunen .
Nästa möte : 7/10 kl 1830 OBS Tennisklubbens lokal , Rolf fixar fikat .
Ordf tackade och avslutade mötet

Jan Ryd

Georg Persson

