Protokoll fört vid Styrelsemöte för
Styrelsen i Löderups Villaägareförening 2011-04-19, kl 18.00
Plats: Hos Charlotte Sörensen, Malmö
Närvarande: Charlotte Sörensen, Anders Sjöberg, Mikael Hertzman-Ericson
Frånvarande: Gun Karlsson (suppl), Ingela Truedsson (suppl), Marita Larenhjelm, Ulf Lindström
§ 1 Ordföranden förklarar mötet öppnat
Ordföranden Charlotte Sörensen förklarade mötet öppnat.
§ 2 Sekreterare / Justering
Till sekreterare valdes Anders och Mikael valdes att justera protokollet.
§ 3 Strand / trappa
Charlotte är ansvarig för trappa till stranden vid Kungahövden. Målet är att den ska kosta max 5.000 kr
och vara färdig i början av juli.
§ 4 Tennisklubben
Ingen har inte hört något mer om detta.
§ 5 Trivselaktiviteter
- Boulebana
Anders undersöker om vi får spela på hotellets boulebana.
- Volleyboll
Anders undersöker ang nät och boll. Mål är att kunna spela 17 på onsdagar.
- Middag / fest Dåligt intresse förra året, vi hoppar över i år.
§ 6 Glas- och Pappersåtervinning
Charlotte har talat med kommunen och de verkar positiva till glas- och pappersåtervinning under
sommaren i Strandbaden. Charlotte kontrollerar återigen med kommunen.
§ 7 Vintern härjningar
Kanske kunde vi på något sätt samordna transport eller flisning av nerblåsta kvistar. Kanske tillsammans
med Samfälligheten. Anders kontrollerar med Rolf.
§ 8 Midsommar
Vi planerar midsommar som vanligt – uppdelande av arbetsuppgifterna:
Spelman – Anders
Godispåsar / Festisar – Mikael
Klä stången – Anders fixar ståltråd & tänger
Anslag – Anders fixar
§ 9 Loppis
Vi planerar att informera om en Loppis vid Volleybollplanen kl 10-14 söndagen efter årsmötet. Tanken är
att alla får komma dit med egna bord och sälja det man vill bli av med. Vi marknadsför.
§ 10 Årsmöte
Charlotte kontrollerar med Rolf ang samordning av årsmöte med Samfälligheten.
§ 11 Kassör
Marita vill avgå som kassör omgående. Charlotte har talat med valberedningen men inga aktuella
kandidater finns. Vi ska tipsa valberedningen om att affischera på anslagstavlan om möjligheterna med

Villaägareföreningen och Samfälligheten.
§ 12 Hemsidan
Hemsidan har inte uppdaterats på länge. Anders fixar omgående ny styrelse på hemsidan. Charlotte ska
även titta vidare på om vi kan använda något enkelt verktyg för att styra hemsidan. Kanske kunde vi också
lägga upp en Facebookgrupp där vi enkelt kan skriva information.
§ 13 Erosion / Sand
Vintern verkar inte ha tagit på stranden i år. Kommunen har också, enligt tidningen, fått rätt att hämta sand
på Sandhammarens bankar och ska så göra i år. Anders kontrollerar detta med kommunen.
§ 14 Medlemsavgifter
Anders förbereder blanketter och kuvert. När vi har info om årsmötet skriver vi och skickar ut dessa.
Anders kan skriva ut blanketterna, Charlotte förpackar dessa.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte planerades till 4:e maj klockan 18.00 hos Charlotte i Malmö.

Vid protokollet

Anders Sjöberg
Justeras
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