Protokoll fört vid Lundsbäcks koloniförenings
½-årsmöte söndagen den 19 augusti 2018
org.nr 843000-9988

§1

Öppnande
Ordförande Bengt Hällstrand öppnade mötet klockan 13.00 och hälsade samtliga
välkomna.

§2

Val av mötesordförande
Mötet föreslog sittande. Bengt Hällstrand tackade för förtroendet.

§3

Val av sekreterare vid mötet
Mötet föreslog sittande. Lars Malmros valdes som sekreterare.

§4

Upprättande av dagordning och tillika medlemsförteckning
Föreslagen dagordning tillsammans med övriga möteshandlingar, godkändes av
mötet. (bil. 1).
Röstlängden fastställdes till totalt 70 röster. (bil. 2)

§5

Val av 2 justeringsmän
Mötet valde Annie Johansson stuga 145 samt Steen Andersen stuga 146 att justera
dagens protokoll.

§6

Val av 2 rösträknare
Mötet valde Annie Johansson stuga 145 samt Steen Andersen stuga 146 att vid behov
agera som rösträknare.

§7

Fråga om kallelse till behörigen har skett
Datumet har varit anslaget tillsammans med årets övriga program sedan april månad.
Kompletterande anslag uppsatt 10/8 samt via sms. Mötet godkände kallelsen.

§8
A

Rapporter
Föredragning från styrelsen genom kassör och ordförande. Stort tack för
genomföranden av festarrangemangen till Boulegänget och Rikard Mattsson samt till
Gary Krook för verkstadshjälp. Information om vilka personuppgifter som sparas.
Postlådan får var och en tömma själv. Upphittade nycklar. Grillningsförbudet. Deponi
vid uthyrning ökad. Genomgång av uppdaterade ordningsregler. Mötet fastställde
ordningsreglerna. Genomgång av stadgarna, ändringarna består av ordvalsändringar.
Mötet godkände ändringarna. Stadgarna skall fastställas på kommande årsmöte.
Mötet godkände rapporterna.
Föredragning från kassören.
Genomgång av balans och resultatrapport som medföljde dagordningen. (bil. 3).
Christer Nilsson och Rickard Mattsson tackades för arbetet med burkhanteringen,
hitintills har ca 130 säckar lämnats in. Den enskilt största utgiften är
vattenförbrukningen. Bengt redogjorde för förbrukningen, sedan vattnet öppnades i
april har Vi gjort av med 52 m 3 per dygn, det vill säga 52.000 liter/dygn eller 5200 st
spannar per dygn. Förbrukningen under juni/juli låg på 65m 3 med en topp på 89m 3
per dygn mellan den 10:e och 14:e juni. Renhållning är den andra stora utgiften. Det
finns fortfarande förbättringspotential med att sortera.

B
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Mötet godkände rapporterna.
C

Föredragning från Bygglovsgrupp respektive genomförda Besiktningar. Bosse
föredrog. Några viten om 1344kr har utdömts, varav en medlem har sagts upp.
I höst kommer vi att kontrollera höjden på häckar respektive träd, samt bredd på
gångar. De som får avvikelser kommer att få den skriftligt tillsammans med kallelsen
till årsmötet. Odlingsytor är kontrollerade och följs upp. Mötet godkände rapporten.

D

Tvättstuga
Göran föredrog. Ca 30är intresserade. Dessa kommer att få betala in 1000kr som
inträdesavgift under hösten. Därefter är årsavgiften 500kr. Mycket tydliga
ordningsregler kommer att gälla. Tvättstuga kommer att vara i utrymmet bakom
handikapptoaletten. Mötet godkände rapporten.

§9

Motioner / förslag från styrelsen
Motion 1, från Roger Matsson, (Bil 1). Finns på dagordningen.
”att anlägga hastigsänkande gupp i Rosengången”. Styrelsen motiverar avslaget
med .att, guppen hindrar inte elcyklarna. Trafiken kommer att flyttas till annan gång.
Guppen försvårar harvningen. Kostnaden för guppen uppskattas till ca 3000kr/styck.
Det är mer effektivt att var och en som ser sig störd påpekar för vederbörande om det
olämpliga i att köra.
Motionen avslogs.

§ 10 Nya frågor
Förslag på att ersätta områdeskartan vid grind 1. Mötet godkände rapporterna.
§ 11 Avslutning
Mötesordförande, Bengt Hällstrand tackade för förtroendet och avslutade mötet
klockan 13:55.
Helsingborg ……………….2018
……………………………………….
Lars Malmros, sekreterare

………………………………….
Bengt Hällstrand, mötesordförande
Justeras:

…………………………………
Annie Johansson, justeringsperson

………………………………….
Steen Andersen, justeringsperson
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