YÄS TfrA NÄS B YA LAG OCH IAfrINFÖR ENINC

Protokoll
Västra Näs Byalag och Hamnförenings höstmöte den 14 oktober 2018.

t.

Mötets öppnande
Vice ordförande Mats Stålberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Va! av sekreterare för mötet.

Till sekreterare valdes Anita Ros6n.
3. Val av protokolljusterare.

Charlotte Stålberg utsågs till justerare.
Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

Styrelsens delrapport av verksamheten sedan vårmötet den 2 juni 2018, samt s§relsens planer för
resten av året.
Den gångna sommaren genomfördes en serie aktiviteter för barn som utgick från att ge sommarlediga

barn (bofasta och sommarboende) möjlighet till egna aktiviteter och upplevelser som vi kallade "Västra
Näs och Barnen x 4". Utgångspunkten var att barnen och i viss mån även föräldrarna och andra vuxna
skulle få möta professionella artister och genomföra egna aktiviteter. För att klara av detta ansökte vi om,
och fick, ekonomiskt stöd av kommunen. Följande program genomfördes:
Vi

firor midsommar.

Vi

flyger droke. Tillverkning och flygning av de egna drakarna.

Det traditionella midsommarfirandet i hamnen utökades med flera barnaktiviteter.

Vi leker cirkus. Cirkusförställning av professionella artister och träning av olika tekniker.
Vi bygger koja. Tillverkning av

trädkoja samt spökhistorier vid kojan på kvällen.

All verksamhet var gratis och barnen fick också ett litet sagohäfte som minne och inspiration.

Verksamheten gick i stort sett jämnt upp.
Dessutom hade vi följande aktiviteter:

o

Grillkväll i hamnen med många deltagare.

o

Kulinarisk afton med god mat och vinprovning anordnad av Anthony Rookes och med Mats
Sturesson som underhållare.

o

Föredrag av Marcus Bernhardsson om "När östdanmark blev Sydsverige

-

snapphanar,

stormaktstid och Listers härad ". Mycket välbesökt och uppskattat.
Kommande kända aktiviteter är:

e

Ärtsoppekväll med underhållning av Stefan Nilsson.

o

Dentraditionellagrantändningen.

Vi har haft 3 st arbetsdagar i hamnen.
På

onsdagarna är "Flickor med stickor" i Fil6huset. Flera nya deltagare har tillkommit.

Uthyrningen av Fil6huset går bra, men har inte kommit upp i samma antal uthyrningar som förra året.
Bredband är nu installerat i Fil6huset.
6. Kassörens delrapport.
Föreningen har god ekonomi. Vi har 878.590 på bank och i kassa. Påldepositinerna ej inräknade.

Medlemsantalet är 176.
Samtliga båtplatser vid piren är nu uthyrda. I båtplatskön finns för närvarande endast en medlem.

7.

övriga frågor
När det gäller den gamla förrådsboden, som ska renoveras och byggas till, erbjöd sig Arne Bengtsson att

kontakta stadsarkitekten och be om förslag på vad som kan göras, eftersom den ska anpassas till miljön.
Frågan om muddringen i hamnen kom upp. Styrelsen tar kontakt med SSI och begär offert.
När det gäller genomströmningen i hamnen, måste styrelsen ta hjälp av expertis och få förslag på vad som

måste göras.
Styrelsen ska undersöka möjligheten att få bidrag till reparationen av hamnen och piren.
För att lösa problemet med minkarna i hamnen föreslogs att minkfällor införskaffas. Jan Bengtsson erbjöd
sig att även kontakta jaktföreningen.

Magareta Munklinde hade önskemål om nya stolar i Fil6huset.

Valberedningen (Arne och Margareta) nämnde att det blir många nyval/omval till nästa år. lnte så lätt att

hitta kandidater. Bestämdes att valberedningen kommer till nästa styrelsemöte den 14 november.
Vad

villvi

ha för alrtiviteter utöver de traditionella nästa år? (Här blev det lite brainstorming.)

Betonggjutning måste vi ha.
Nytt föredrag av Marcus Bernhardsson var alla överens om.
Cleas Frykholm förslog en barnaktivitet som bestod i att tävla med egenhändigt titlverkade båtar (typ

barkbåtar). Låter intressant och roligt.
Jan Bengtsson kände någon som kunde lära ut knopar.
Kanske vi kan ha någon form avfrågesport? Musik-quiz?

8.

Avslutning
Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Anita Rosen, sekreterare
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