
Protokoll På Kiviks Båtklubb.
Byalaget på Kivik 2009-08-17
Styrelsemöte

Närvarande Kopia
Alf-Göran Andersson Tommy Gustavsson
Sven Bruzelius  Mats Olsson
Gunnel Lönnqvist 
Lars Rosenkvist
Anette Bergman
Ingvar Jönsson
Johan Holmgren
Lena Jonsson

1. Sammanträdet öppnas: Alf-Göran hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

2. Ekonomi och medlemsläge.

    Ekonomin är fortsatt god.

    Efter senaste påminnelsen har vi nu 357 medlemmar att jämföras med 351 motsvarande 
    tid 2008.

   Vid genomgång av matrikeln konstaterades att det fortfarande finns många icke med-
    lemmar. 2010 kommer vi gå ut med påminnelse redan till påsken.

3. Kiviks Museum.

    Eventuellt bidrag diskuteras efter den propå som väntas efter deras nästa styrelsemöte.
 
4. Hamnfesten.

    Tyvärr skapade det kraftiga regnet dåliga förutsättningar trots alla suveräna insatser som
    som gjordes av alla engagerade. En lärdom var att vi nästa år ska gå ut med ” hatten ”    
    tidigare. Traditionen  kommer fortsätta varför 2010 års fest äger rum fredagen i      
    marknadsveckan.

 5. Byavandringarna.

     Konstaterades att dessa blivit fantastiska succéer genom Sten-Olles entusiastiska, 
     kunniga och humoristiska  ledning.

     Nästa års vandringar blir den 7 och 28 juli och Sten-Olle har lovat ställa upp.

      Idén att ” skylta ” husen som man gjort i Lövestad diskuterades och bordlades.

  



7 .  Kommande aktiviteter.

     13 sept. Kivik Art. Lena hälsar välkommen 13 45 på Torget. Anette assisterar. 

      1 okt. Punschafton på Äpplegården med Bo Ohlsson som föredragshållare. Lars fixar
      attiraljer. Mats o Sven serverar punsch. Så många som möjligt i styrelsen ställer
      upp för att hjälpa till.

      14 oktober. Bokhandlaren……Anette hälsar välkommen. Gunnel raggar nya medlemmar.

8. Upplysningstiden 30 o 31 okt.

    Gunnel deltar i informationsmötet. Preliminärt räknar vi med samma aktivitet som 
     förra året.

9. Grillkväll med styrelse och sponsorer 18 sept 18 00.

    Styrelsen inkl respektive samt inbjudna sponsorer – Klas H, Gert, Åke och Sten-Olle
     med respektive på Båtklubben. Styrelsen samlas 16 00.  

 10. Kommande styrelsemöten.

       12 okt 18 30.  Båtklubben.

       16 nov 18 30. Äpplegården.

       18 jan 18 30.  Äpplegården.

11. Byamöte 2009.

      Kommunen har ännu icke föreslagit datum.

      Hittills aktuella frågor att ta upp:
- sopfrågor – speciellt i hamnområdet, trafikskyltning i hamnområdet, den sönder-

            fallande båten invid vägen mittemot Hamnkiosken, fler parkbänkar, skötsel av
      grönytor.

12. Inkomna skrivelser.

      Angående upplevt oljud från fläktar. Beslutades att överlämna denna till aktuell
      fastighetsägare.

    

          Vid protokollet           Justeras

          Johan Holmgren           Alf-Göran Andersson
          Sekr.           Ordförande
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