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                  Protokoll   
 

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 10 juni 2008 i kommunhuset. 
 
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf) 
  Jörgen Hansen    

  Bruno Eklund 
  Tommy Ström 
  Uno Henningsson 
  Jimmy Bengtsson 
  Tor Thuresson    
  Anders Bernhardt 

         1.   Öppnande.             
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet. Gunilla och Torgny Brenton

 informerade om kommunens planer på sopstation  i gamla stenbrottet i Finsbo
 och sitt engagemang med att ifrågasätta dessa planer.                                                                     
           

2. Val av justeringsperson 
Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Uno Henningsson 
 

3. Dagordning.  
I förväg utsänd dagordning godkändes.   

      
4.   Föregående styrelseprotokoll.  

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna.  

 
5. Ekonomi och medlemsutveckling. 

Ingen förändring från föregående möte. Bord och bänkar är beställda och kommer 
att belasta föreningens kassa med cirka 25 000 kr. Anländer mitten på juni. 
 

6. Bokföring, redovisning, fullmakt.  
       Enligt stadgarna skall en kassör väljas inom styrelsen. Ina valdes att fungera som 

föreningens kassör. 
 
7.   Boenderegister, utskick. 
        Inget nytt. 

            
            8.    Hemsidan 
                  Anders Bernhardt presenterade sig och meddelade att han gärna fortsätter att ansvara  
 för föreningens hemsida. Alla bilder som läggs in på hemsidan måste vara godkänt av  
 fotografen. Anders avser lägga in lite om Malens historia på hemsidan. 
            
            9.   Projektgrupperna 
                   Strandområde. 
 Anteckningar från möte med Sofia Wartman enl. bilaga. Sandhämtningen  avbröts 
 eftersom maskinen inte får användas i saltvatten. Lars undersöker med Laholms 
 kommun hur man löst detta problem . Jimmy undersöker med Jörn Ryberg på SSE vad 
 han föreslår att man gör med sandhämtning. 
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                    Bryggor. 
 Jörgen informerade om möte med bryggentreprenör från Mellbystrand. Pris för brygga 
 med längd på ca 100 m byggd som bryggan i Ramsjö blir ca 725000 plus moms medan 
 en enklare brygga byggd som Riviera bryggan kostar ca 325000 plus moms. 
 Diskuterades var en eventuellt ny brygga skulle placeras. Jörgen utreder lämpliga 
 alternativ och gör en kort information vid årsmötet. 
                  Övrigt. 
 Strandstädning genomförd av elever på Strandängsskolan. 
          
          10.  Malens skog 
             Beslutades att ärendet tas upp vid nästa möte. 
 
          11 .Eventuell soptipp i Finsbo. 
 MVF ifrågasätter lämpligheten av en soptipp i gamla stenbrottet med dom 
 ingångsvärden som finns tillgängliga idag. Ärendet kräver ytterliggare utredning och 
 mer information från kommunen. 
          
         12. Årsmötet. 
 Styrelsen anser att ev. soptipp i Finsbo  är en viktig fråga för MVF men avser inte att ta 
 upp frågan till diskussion vid årsmötet med nuvarande underlag. 
 Lars och Bruno lämnar förlag till valberedningen på ersättare till Helen i styrelsen. 
 Harriet föreslås som suppleant i styrelsen. 
 Förslag på årsberättelse och kallelse enligt bil godkändes. 
 Föreslogs att Per Adbro inbjudes att föreläsa om Malen vid årsmötet. Bruno kontaktar. 
           
         14.   Nästa möte. 
                  Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen 15 julikl 1900  i kommunhuset. 
 Tommy bokar lokal. 
          
          15.    Avslutning 

        Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade  
                    sammanträdet avslutat. 
         
 
        
 
 
              Båstad 2008-06-22  Båstad  2008-04-15 
            
              Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
  
 
               Tor Thuresson  Lars Casteborn Uno Henningsson 
                   
 
 
    

 


