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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
 måndagen den 27 augusti 2007 hos Lars Casteborn. 
 
Närvarande: Lars Casteborn  Ordf. 
  Bruno Ekelund 
  Harriet Hammarlund 
                                     Jimmy Bengtsson 
  Tore Schersten 
  Tommy Ström 
  Anneli Isaksson 
  Uno Henningson 

Tor Thuresson    

 
         1.   Öppnande.             

Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet                                                                     
           

2. Justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Tommy Ström. 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till    
handlingarna.  
 

5. Ekonomi. 
Medlemsantal är 333. Ekonomisk redovisning enligt bilaga. 
 

6. Rapport från projektgrupperna. 
Strandområde. 
Röjning genomfördes före sommaren av MVF med gott resultat. 
Sand fortsätter att tillföras från Hemmeslöv genom kommunens försorg. 
MVF har önskemål att döda almar fälls genom kommunens försorg. 

 Utsiktsplatsen  
Genomfört och klart. Mycket uppskattat och trevligt. 
Bunkern/beredskapsmuseum. 
Jörgen har kontaktat Tom Cat i Boarp som är positiva och har viss utrustning för 
ett museum. Dock är det inte tillåtet att ha vapen eller vapenattrapper i bunkern. 
Dessutom saknas  dockor för att fixa rätt miljö. 
Beslutades att vi tillsvidare avskriver idén.    
Kvalitetskust Bjäre 

  Inga politiker valde att deltaga på årsmötet för att diskutera frågan. MVF är 
tveksamma till om det finns något intresse från kommunen för projektet men 
fortsätter att uppvakta politikerna i frågan. 

  Allmänt om MVF fortsatta projektverksamhet. 
  Diskuterades  vilka frågor MVF i fortsättningen skall engagera sig i. Framkom att  

det viktigaste är förverkligandet av den av kommunen och MVF framtagna 
underhållsplanen för Malen området. Detta skulle MVF kunna ta på sig mot 
ersättning från kommunen. Dock måste kommunen stå för de investeringar som 
måste göras. 
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 Beslutades att Lars, Jimmy och Tor bildar en arbetsgrupp med uppgift att granska 

underhållsplanen och att undersöka privata firmors intresse och kostnader för att 
sköta  Malenområdet enligt underhållsplanens direktiv. 

   
 
            Framkom även önskemål om att öka samarbetet med Malens Hafsbadsförening. 

Harriet kontaktar Per Adbro för att undersöka möjligheterna till ett utökat 
samarbete. 

  Diskuterades den undermåliga skötseln av Malens skog. Beslutades att detta tills 
vidare inte ingår i MVF prioriterade verksamhet. 

 
7.     Trafikfrågor 

  Intet nytt rapporterades. 
              
            8.    Övriga frågor. 
                    ¤ Sandhämtning inför våren bör planeras samtidigt som sandleverans från Hemmeslöv 
 pågår. Lars kontaktar lämplig entreprenör för sandhämtning och meddelar kommunen.                 
                     ¤ Föreslogs att MVF bildar en festkommite. Beslutades att styrelsen utser ansvarig inför 
 speciella arrangemang utan att organisera en fast festkommite. Harriet reserverade sig 
 mot beslutet. 
 ¤ Diskuterades utdelningsområden (5st) inom Malen för distribution av information till 
 medlemmarna. Framkom behov av  ansvariga för respektive område. Harriet listar 
 arbetsuppgifter för ansvarig och tar upp diskussionen vid nästa möte. 
 ¤ Föreslogs att man undersöker hur Malens Andelsvattenförening hanterar inbetalning 
 från kunderna. Uppdrogs åt Bruno och Harriet att undersöka med Per Holgersson och 
 redovisa vid nästa möte. 
 ¤ Uppdrogs åt Jimmy att undersöka med posten möjligheterna  att distribuera   
 information till MVF medlemmar samt kontakta Ina om intresse att sköta bokföringen 
 för MVF.  

 
              9.     Nästa möte. 
  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 16 oktober kl. 1900 hos Tor. 

 
10. Avslutning 
 Ordf. tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. 

         
 
        
 
 
  Båstad 2007-09-05  Båstad  2007-10-16 
          Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
  
 
 Tor Thuresson  Lars Casteborn Tommy Ström 
 
 
 
                   
 
 


