Protokoll fört vid möte måndag 30 juni -08
Närvarande: Per-Johan Alfredsson, Per Alvarsson, Veimei Antonsson, Bodil Broberg,
Lars-Olov Carlsson, Marie Karlsson, Lars Lövkvist samt Laila Nilsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande.
Per-Johan förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Föregående protokoll.
Påminnelse om vykortsutskick, de flesta hade gjort det.

Nr. 3.

Genomförda aktiviteter.
Städdag, gökotta, musikkväll och midsommarfirande. Arrangemangen har gått
enligt plan, lite varierande nivå på deltagandet. Bodil B skickar tackkort till
lotterisponsorer.

Nr. 4.

Kommande aktiviteter.
* Må 7 juli kl 18.30 Byavandring i Deleberga. Läget är under kontroll. Bodil B
och Laila har varit i kontakt med någon som vill prata om linberedning, vid
lämpligt väder blir det på den måndagen, annars vid annat tillfälle. Laila köper
blomma till henne.
* Fre 8 aug kl 18.00 Grillfest vid Agdas stuga.
Mat – Var och en tar med. Medtag egen stol. Grillmöjligheter, några som känner
sig manade tar med sig grillar.
Musik - Dan Svanheden har tackat nej. Donald Laitila från Perstorp – kontakt
Laila. Bo-Göran Svensson från Hörja som spelar country – kontakt Bodil B. Alf
Ljungbeck & Göran Risell – kontakt Per-Johan. Obs! El finns inte, men Lars-O.
kan fixa aggregat om det behövs. 3.000 kr är en rimlig kostnad. Per-Johan och
Laila tar båda kontakt, kontaktar varandra, Bodil B och Per (för utskickets skull).
Byakamp – Alla jobbar på att få ihop folk, lag och aktiviteter. 4-6 i varje lag,
med målsättning att få blandade lag (kvinnor, män, barn). Lag/lagansvarig:
Tommaholma/Per-Johan, Myrarp/Lars L, Isakstorp/Bodil B, Skyrup/Lars-O., St.
Oberöd/Lennart (Lars-O. kontaktar), Byn/Veimei, Tågeröd/Marie och
Deleberga/Sven (Per kontaktar).
Extra utskick – Per gör extra utskick om kvällen, vidarebefordrar för info på
hemsidan.
Norra Skåne – Lars L kontaktar NSk för eventuellt reportage.
Obs! Möte måndag 28 juli kl 19.00 i Agdas stuga för slutlig planering.
* Ev ytterligare aktivitet i augusti – det blir inget med vattenskidor hos Trifi.
Lars-O. har kollat med vindsurfingklubben i Björkviken, de arrangerar gärna
något med byalaget på denna sidan sjön. Kostnad ca 150 kr/person. Mötet
beslutade att det får avvakta denna sommar, sparas till en av nästa sommars
aktiviteter.
* Sö 7 sept Skymningsvesper. Tid 19.00 är ej bekräftad. Per jobbar på att få den
bekräftad.
Korvvagn – Per ansvarar, Lars L fixar korv, bröd och dricka (typ MER på
tetrabrik) hos Hemköp. Ca 80 korvar. Pris 20 kr för korv och dricka.
Ljus i trädgården – var och en tar med lyktor om de har. Lars-O. fixar värmeljus.
Musik – Per kollar med kören vad de har för tankar och vidarebefordrar för info
på hemsidan..

Bord och stolar – Lars-O. fixar stolar för 50-60 personer. 2 bord.
* Sö 19 okt Äppelsöndag. Styrelsemedlemmar bakar 3 pajer var. Närmare
planering längre fram. Laila har bett Lisbeth kolla med ”häxdamen”.
Nr. 5.

Kassabehållning.
50.600 + 13.770 + 2.300 på konton och i kassa. Byalaget har fått 3.000 kr från
Tyringe Sparbank.

Nr. 6.

Övrigt.
* Trädgårdsmöbler inköpta för 1.800 kr. För tillfället finns de hemma hos Per,
obehandlade.
* Originalet till vykorten ramas in. Bodil B fixar.
* Styrelsetavlan i Agdas stuga har ramlat ned och gått sönder. Bodil B fixar.
* Fönstren i Agdas stuga. Per-Johan och Lars L frågar Göran Nilsson om han har
möjlighet att fixa dem.
* Hemsidan är numera länkad från Hässleholms turistinformation.
* ”Toner i dur”, Eje Bugge kan kanske vara något för kommande
musikarrangemang.

Nr. 7.

Mötet avslutas.
Per-Johan förklarade mötet avslutat.
Vid pennan
Marie Karlsson, sekr.

Justeras
Per Alvarsson

