Styrelsemöte i Wadensjö byagille 141209.
Närvarande: Hanna-Kerstin Andersson (ordf), Hanna Bradley (tf sekr), Jörgen Düberg, Pia
Nilsson, Liza Kullenberg, Viveca Caesar. Saknades gjorde Mikael Winter
1. Ordförande Hanna-Kerstin hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Dagordningen föredrogs och godkändes.
3. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
4. Rapporter:
a. Investeringar.
- Ett element måste införskaffas till kapprummet. Typ av element
diskuterades, Hanna-Kerstin har kontakt med en elektriker och skulle
fråga denne vidare.
- Lions Saxtorp skänker 5000 kr till byastugans drift och skötsel. Byagillet
framför sitt stora tack!
b. Övriga rapporter.
- En skrivelse gjordes i början av november till Skånetrafiken, Landskrona
stad HD och lokaltidningen angående omdragningen av linje 250. From
15 dec kommer bussen inte att gå genom vadensjö. Denna skrivelse
utmynnade i ett reportage i HD samt ett möte i stadshuset med
representanter från Skånetrafiken och Landskrona stad. (se separata
minnesanteckningar). Frågan hålls nu vilande och får väckas igen då den
nya busslinjen varit igång ett tag -då kan statistik på antal resande
jämföras, samt att vi vet vilka behov Anamma har och framtida
gymnasieelever. Byborna uppmanas också till att använda vår fb-sida för
att organisera samåkning.
- Fastighetsreglering: Kyrkan kommer att ta över den lilla grusplätt som
idag hör till byastugans tomt. Detta för att kunna anlägga en
handikappanpassad gång/ entré till kyrkan. Kyrkan kommer även
fortsättningsvis att sköta grusplanen och häcken vid “parkeringen”.
Hanna-Kerstin och Jörgen skriver under dokumenten till lantmäteriet. Ska
det skrivas in att vi även fotsättningsvis använder ytorna gemensamt för
parkering, utomhusaktiviteter mm?
5. Aktiviteter: Pubquizen den 1:a november drog ett 20-tal deltagare och var uppskattad.
Likaså glöggprovningen den 5:e december. Ett 20-tal nöjda och mätta deltagare. Den
14:e december hålls luciafirande i kyrkan med efterföljande fika i byastugan.
Hanna-kerstin handlar till fikat och Hanna ordnar present till de medverkande barnen.
Hanna och H-K ställer iordning på söndag.

6. Övriga frågor: Hanna-Kerstin avsäger sig sina uppdrag i byagillet till nästa år. Hon
kommer meddela valberedningen. Styrelsen diskuterade kort kring detta och
konstaterade att saknaden blir stor, och att fler “funktioner” kanske skulle behöva
upprättas: tex en eller flera hustomtar som sköter byastugan.
7. Nästa möte: aktivitetetsrådet träffas 12 januari. styrelsen har nästa möte den 2:a februari
och årsmötet hålls 1:a mars.
8. Hanna-Kerstin avslutade mötet och önskade God Jul. Övriga deltagare tackade ordf för
det goda fikat.

vid tangentbordet:

Hanna Bradley

