Farhults Byaförening Mötesprotokoll

2012-10-04

Plats:

Församlingshuset i Möllan

Tid:

2012-10-04 kl 19.00

Närvarande:

Anitha Andersson
Jens Lagerstedt
Hans Hansson
Anders Svensson
Inger Bengtsson
Åke Lindroth
Staffan Kappelin
Bengt Paulson

Aud J. Bengtsson
Frånvarande:

AnnaBrita Martinsson

Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Val av justerare
Till justerare, förutom ordförande, väljs Hans Hansson.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

Föregående mötesprotokoll
Förra mötets protokoll godkändes.

Kassarapport
Genomgång av kassarapport. Byaföreningen har ca kr 79.000:- De flesta medlemmarna har
betalat årsavgiften. Kassarapporten godkändes.

Aktiviteter


Jul i Farhult sön 9. Dec kl 15.30
Arrangementet startar vid Festplatsen med korvgrillning och tipspromenad genom byn
upp till Möllan. Där blir det lotteri, musik, glögg och fika. Tomten kommer och delar
ut godispåsar till barnen. Kostnad blir kr 20:- för vuxna. Barn gratis.



Sommarfest 2013
Förslag på datum är 3. Aug.

Ytterligare information om arrangemangen kommer att anslås både på anslagstavlor och
hemsidan.

Övriga frågor


Boulebanan
Boulebanan skall repareras och det måste köpas in nytt virke.



Bastun
Det är inhämtat en offert på att hyra en mobil bastu. En vedeldat bastu har en grundavgift
på kr 1.000:- og en dygnsavgift på 200:-/dygn vid min. en vecka.
Hamnföreningen har gett sitt tillstånd till att en mobil badstu kan stå vid hamnen.
Byaföreningen anser att en badstu passar bäst till vintern och tar ett beslut vid nästa möte.



Blommor vid festplatsen
Den rabatten som är vid festplatsen hålls inte efter. Rabatten tas bort och ersätts av ett rör
som det kan planteras i.



Anslagstavlor
Anslagstavlor är nu klara till att sättas upp. Förslag till platser är vid Blomsterhandeln, vid
Häljaröds hamn och vid Farhultsvägen/Träinova.



Information från möte för alla byaföreningar i Kullabygden 5. Sept i Mölle
Anitha och Anders representerade Farhult.
På mötet blev det diskuterat om busstidstabeller, vandringsleden på Kullahalvön och
byavandring med politiker. Vandringsleden innvigs 2.-3. Juni 2013.



Byavandring med politiker
Farhults byaförening planerar att bjuda in politiker till att vandra genom Farhult och
samtidig diskutera frågor som rör vår by. Detta kan göras till våren.



Lekplatsen vid havet
Det finns ett önskemål om att ha ett lite lekhus på lekplatsen. Byaföreningen skickar en
ansökan till kommunen om detta. Om kommunen inte kan bidra med pengar kan
byaföreningen köpa ett lekhus själv. Lekhuset vill i så fall bli satt upp vid festplatsen.

Nästa möte
Nästa möte, tors 2013-01-10 klockan 19.00 hos ordförande.

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Farhult 2012-10-04

------------------------------Aud J. Bengtsson (sekreterare)

Justeras:
-------------------------------Anitha Andersson (ordförande)

-----------------------------------Hans Hansson (ledamot)

