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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 1 april i kommunhuset. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf) 
  Harriet Hammarlund   

  Jörgen Hansen 
  Tommy Ström 
  Jimmy Bengtsson 
  Tor Thuresson    
 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet                                                                     

           
2. Val av justeringsperson 

Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Jörgen Hansen 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  
Ordf tog upp frågan om Malens skog från föregående protokoll. Efter kontakt 

 med kommunekologen kan konstateras att skogen klassas som 
 lövsumpskog och måste dräneras alternativt skövlas för att få tillbaks 
 sanden. Båda alternativen är dyrbara och för närvarande inte aktuellt. 

 
5. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Ingen förändring från föregående möte. 
 

6. Bokföring, redovisning, fullmakt.  
       Swedbank har informerat ordf att man inte kan kontrollera övre gräns för 
 uttag på MVF konton. Trots detta beslutade styrelsen att tidigare beslut om 
 fullmakt med övre gräns 5000 kr  kvarstår. 
 Behov av befattningen som kassaförvaltare när Harriet slutar diskuterades. Ordf 

kontaktar Ina för att lösa frågan om hur MVFs blivande Internetkonto skall 
hanteras. 

 Konstaterades att behov av en medlemsansvarig i styrelsen föreligger. Ordf kontaktar 
Uno och föreslår att han blir medlemsansvarig. 

 
7.   Boenderegister, utskick. 
      Diskuterades hur utskick till medlemmar och övriga boende på Malen skall göras. 

Beslutades att årsberättelse och inbetalningsavi skickas till samtliga hushåll på 
Malen. Texten på utskicket skall formuleras så att inga missförstånd uppstår 
angående medlemskapet. 

            
            8.    Hemsidan 
                   Fungerar mycket bra  och är professionellt upplagt. Bidrag till hemsidan välkommnas. 
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            9.    Projektgrupperna 
                   Strandområde. 
 Röjning påbörjad och ordf fortsätter att upprätthålla kontakten med Sofia Warpman. 
                   Bryggan. 
 Havsbadsbryggan är i ovanligt dåligt skick. Tveksamt om den går att renovera. Ordf har 
 informerat Sofia Warpman. 
 Tångbryggan behöver remsas och renoveras. Jimmy har kontaktat Egon Nilsson för att 
 göra en besiktning snarast möjligt. 
 Jörgen informerade att han tittat på bryggan vid Öllövs strand vilken är 30 m lång. 
 Jörgen kommer att träffa konstruktören i närtid för att titta på bryggorna på Malen. 
                  Tången. 
 Enligt beslut i kommunen kommer tången att läggas i strängar ovanför stranden och 
 täckas med sand för att sedan bortforslas. Jimmy informerade att det finns intressenter 
 som kan ta hand om tången för en mindre kostnad. Tommy undersöker kommunens 
 inställning till detta. 
 
          10.    Trafikfrågor. 
             Inget att redovisa. 
 
          11.    Malens skog. 
 Se pkt 4. 
 
          12.    Båstads översiktsplan 2007. 
 MVF har inga synpunkter på planen. Ordf  meddelar kommunen detta. 
 
          13.    Övriga frågor. 
 Strandstädningen föreslås genomföras som tidigare år av elever vid Strandängsskolan. 
 Ordf kontaktar Anneli. 
 Årsmötet föreslogs till 22 juli. Jörgen kontrollerar att mötet inte krockar med andra 
 evenemang. 
 
          14.    Nästa möte. 
                  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen 6 Maj kl 1900  i kommunhuset. 
 Tommy bokar lokal. 
          
          15.    Avslutning 

        Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                    sammanträdet avslutat. 
         
 
        
 
 
              Båstad 2008-04-12  Båstad  2008-05-06 
            
              Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  Lars Casteborn Jörgen Hansen 
                   
 
 
    

 


