Protokoll
Västra Näs Byalag och Hamnförenings höstmöte den 13 oktober
20L9.
1. Mötets öppnande
Ordförande Anita Rosdn hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Valav ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande valdes sittande, Anita Rosdn, till sekreterare valdes sittande Helen Schön.

3. Val av protokolljusterare.
Christina Bengtsson

4. Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

5. Byggargruppen informerar.
Bygget för boden i hamnen är godkänt. Plattan ska gjutas när anbuden kommer in. Finns två
anbud ute hos entreprenörersom vi inväntar.

Målningen för Fil6huset under sommaren kostade 17.000:-.
Det kommer att fyllas igen med sten nära Fildhusets mur och i vassområdet, där vassen
växer okontrollerat. KontaK med länsstyrelsen pågår.

5. Hamn och båtplatser.
Alla båtplatser är upptagna. Finns 2 stycken som står i kö för byte av annan bätplats. En ny
som väntar pä plats.
Båtrampen har inbringat 4680:- sammanlagt.

7.

Styrelsens delrapport av verksamheten samt styrelsens planer för resten av året.

Sedan vårmötet har vi haft följande aktiviteter:

Valborgsfirande, betonggjutning, midsommarfest, sommarfest, drakflygning med barnen och
ölprovning med Anthony och Ullis.
Kommande kända aktiviteter är:

2

November, ärtsoppa med punsch inkl. underhållning.

16 November är det den populära luffarslöjden med Lena.
30 November grantändning med värmande glögg och pepparkakor efterät i Fil6huset.

Delrapport:
Vi har 700.000:- på banken.

Nytt för i år är, hjärtstartare inklusive 1 utbildning ljudanläggning, ny värmepump
ommålning av Fil6huset.
5000:- i bidrag

till drakflygningen en aktivitet för barnen.

12.000:- i lokalbidrag.
En höjning av uthyrning av Fil6huset har gjorts. Priser finns

att se på hemsidan.

Kommunen accepterar att betala soptömningen i hamnen från Maj-september.

8. övrigt
Ett utskick

till

alla som hyr båtplats kommer att skickas ut, angäende vilket skräp som

får

slängas i våra soptunnor. som det är idag ligger även tomma oljeflaskor där m.m.

Angående grannsamverkan sä har ingen uppföljning gjort från polisens sida. Många hus står
tomma på höst och vinter. Vi bör ha lite koll på våra grannars hus, okända personer och bilar
som har något udda beteende. Tveka inte att ringa vid pågående brott 112 och 11414 för

övriga ärenden.
Margareta tog upp frågan om vilka som sitter kvar i styrelsen nästa år.
Vi har fortfarande ingen ordförande och Anita sitter på två platser som det är just nu, bäde
ordförande och kassör.

Sekreteraren Helen vill gärna lämna över till någon annan nästa år, men sitter gärna kvar
som ledamot dä hon sköter hemsidan.
Diskuterades lite nya förslag om aktiviteter. Bokbytardag var ett väldigt intressant ämne, då
alla kan komma och byta böcker, kan bli väldigt populärt för våra sommargäster också.

Tipsrundor vill alla ha tillbaka, olika tips hur detta ska gå till kommer, då utan att kunna kolla
mobilen.
Sommarfesten var väldigt trevligt men blev lite dyrt. Nästa år får vi tänka på alternativ musik.
Bredbandet är uppsagt, intäkterna blev mindre än utgifterna.
En Facebooksida kommer att i all enkelhet skapas för Västra Näs Byalag och Hamnförening.

9. Avslutning
Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Helen Schön, sekreterare
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Christina Bengtsson, ledamot
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