Klädesholmens Samhällsförening Styrelsemöte 2011-08-29

Protokoll fört vid styrelsemötet måndagen den 29 augusti 2011
All-aktivitetshuset, Klädesholmen.
Närvarande:

Håkan Johnsson
Robert Bergfeldt
Gösta Andersson
Gösta Eek
Annika Krusell
Paula Johansson Everall
Tobias Hålldén

Frånvarande:

Thomas von Sydow
Ingela Wastegård
Svante Haglund
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Mötet öppnas av dagens ordförande Håkan.
Till sekreterare för mötet valdes Tobias.
Till justerare av mötets protokoll valdes Robert.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötes protokoll gås igenom:
- Åtgärdslistan för sommaren. Allt är klart. Däremot så är fotbollsplanens staket
vägföreningens åtagande.
- Kanten på betongen i badviken behöver gjutas om och det är kommunens åtagande.
- Dörren på boden i badviken är bytt. Håkan åtar sig att måla den.
6 Reflektioner från sommarmötet som hölls den 4:e juni:
- I allmänhet positivt omdöme, många deltagare.
- Vi fick några personer som ställde upp till Sillens dag och Samhällets dag, vilket var mycket
positivt. I övrigt dålig uppslutning till sommarens aktiviteter vilket är tråkigt, många har under
tidigare års sena sommarmöten i augusti menat att de gärna skulle ställa upp om de visste
innan sommaren. Tyvärr blev det inte så.
- Sommarmötet kommer i fortsättningen att hållas på städdagen som infaller lördagen efter
Kristi Himmelfärds dag.
- Flera deltagare lämnade e-post-adresser som Ulrika har sammanställt. Vi kommer att göra
utskick till dessa.
7 Reflektioner från Sillens dag:
- Sillens dag var bra för föreningen. Chokladhjulet och Sillhjulet gick bra och gav fint tillskott till
kassan.
- Det var bra att Tobias hade med tält som användes till Chokladhjulet, det behövdes i
värmen.
8 Reflektioner från Midsommar:
- Midsommar var mycket bra. Ca 900vuxna besökare med barn.
- Att tänka på inför nästa år är ljudet som hade varit lite dåligt i år, högtalarna behöver komma
upp mycket högre.
9 Reflektioner från Samhällets dag:
- Besökarantal i stort sett som övriga år
- Förslag att lägga ungdomskvällen på samma datum, diskussion tas med dem som
arrangerat detta.
- Chokladhjulet gick bra men Lyckohjulet gick mindre bra, styrelsen kommer föreslå för
kommittén att fundera på om det skall vara något lyckohjul med.
10 Projektor/filmduk i allaktivitetshuset. En skänkt projektor-duk är monterad i taket. Frågan lyftes
på sommarmötet om någon hade överbliven projektor genom företag eller arbetsgivare, inget
napp. Annika frågar bekant annars lämnas denna punkt då behovet ses som väldigt litet,
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resonemanget blev att de som vill använda projektor ofta har en, det är duken som behöver
vara på plats.
11 Övriga frågor:
- Ulrika har hoppat av som sekreterare med omedelbar verkan vilket är mycket tråkigt men
måste accepteras. Då valberedning saknas kollar styrelsen till decembermötet om någon är
intresserad att hoppa in i styrelsen som sekreterare.
- Robert informerar om Tennisen som har startat föreningen. De håller på att undersöka
alternativ för hur banan skall rustas upp.
- Fler badstegar har efterlysts längs vattnet mot Bäckerö fjord. Någon får åta sig att göra
arbetet ideellt i samråd med styrelsen som kan bekosta material inom rimliga gränser. Någon
får åta sig att sköta om skötsel, upptagning, förvaring, isättning etc.
Frågetecken har dykt upp kring tillgängligheten till badstegen vid hamninloppet vid Hästevik.
Gösta Eek kollar upp vad det är.
- Ansökan om föreningsbidrag skall skickas till kommunen, Gösta Andersson tar hand om det.
Gösta beställer även en ny värmepump till omklädningsrummet i Allaktivitetshusets källare där
det är rå källarlukt.
- Toaletterna i Allaktivitetshuset år kommunens åtagande och kommer att göras i ordning
under hösten är ambitionen. Gösta ligger på och begär våtrumsklass på dem för att de enkelt
och effektivt ska kunna rengöras.
- Parkeringen i Karishamn har mycket dålig eller obefintlig dränering, översvämmas vid regn.
Annika kollar med vägföreningen vad som gäller eller så de åtgärdar.
- Skolans framtid berördes. Flytten till Rönnäng verkar inte ha blivit den stora framgång som
”utlovats”. Kan vara positivt för skolan på ön.
- Grillplats i parken. Robert försöker ordna med ett 60cm betongrör. Placering i gräsbacken
intill lekparken.
- Namn på föreningens Facebook-sida. Kladesholmen eller K-holmen beslutades om ledigt i
nämnd ordning.
- Styrelsen kommer att sälja Enjoy Bonusguiden 2012 för att ge tillskott till föreningens kassa.
Tobias beställer och ser till styrelsemedlemmarna får häften och säljmaterial.
- Grinden till parken är trasig. Bommen ligger på berget och röret som är förankrat i berget
sitter löst. Någon i styrelsen som passerar på promenad kollar hur det ser ut till att börja med.
12 Nästa och kommande möten:
17:e oktober. Thomas von Sydow ordförande.
6:e december. Ingela Wastegård ordförande.

Klädesholmen den 29 augusti 2011

Ordförande

Sekreterare

_______________________________
Håkan Johnsson

___________________________
Tobias Hålldén

_______________________________
Justeras
Robert Bergfeldt

Sid 2/2

