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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 21 oktober 2008 i kommunhuset.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Jörgen Hansen
Bruno Ekelund
Anneli Isaksson
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. 

5. Ekonomi och medlemsutveckling.
Idag hade 229 medlemmar betalat årsavgiften. Detta är cirka 100 färre än 2007. 
Lars och Uno följer upp detta och svarar för påminnelse utskick till ovanstående.
Uppsatta bänkar skall betalas till kommunen med 23443 kr .Utbetalning till 
kommunens konto PG 111111-1 ansvarig kop 1332.
Beslutades att Ina Z adress Öresjövägen 9 26936  Båstad sedan 2008 är 
föreningens kassaansvarige med vilken banken i fortsättningen tar kontakt.

6. Verksamhet 2008 -2009? 
Viss fällning av döda träd genomförd av kommunen .Stammarna kvar för att lav skall 
kunna överföras till nya träd som skall planteras när kommunens ekonomi tillåter.
Döda träd och viss sly på stranden skall rensas under vintern.
Diskuterades vad och hur MVF i fortsättningen skall driva frågorna om strand och skog 
Finns möjligheter att arrendera området och sköta det inom föreningen eller samverka 
med kommunen vad avser skötseln? Beslutades att Lars och Tor kontaktar kommunen 
efter att Jimmy undersökt vilket avtal Torekov Badförening har träffat med kommunen.

7.   Projektgrupperna.
¤Strandområde
Arbetsgruppen består i fortsättningen av Lars och Tor så att Jörgen kan koncentrera 
sig på bryggfrågorna. 

      ¤Bryggprojekt
Malenbryggan är planerad att fixas till inför nästa säsong.
Tångbryggan kräver upprustning inför nästa säsong. Jimmy och Jörgen gör en 
översyn av behoven och kontaktar kommunen.
Jimmy begär in offert från SSE angående ny brygga vid Tångvägen.
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            8.    Malens Skog.
                 Bruno redogjorde för sin kontakt med kommunens ekolog Johan Hamringe. Bruno har 

även kontaktat VD för Hotell Riviera som är mycket positiv till engagemanget för 
Malens Skog.         

            9.    Övriga frågor.
 Lars informerade om Leaderprojektet ,ett EU projekt för att bl.a utveckla turismen. 
Projektet är i uppstartsfasen och möjligheter finns att söka bidrag till föreningen. Lars 
fortsätter att bevaka möjligheterna. 
Skötselplanen som lämnades till Mickes trädgårdsservice har försvunnit. Jimmy och 
Jörgen tar fram ny kopia som bekostas av Mickes.

         
          10.  Nästa möte.

Beslutades att nästa möte genomförs Tisdagen den 16 december kl. 1900 hos Annelie.

          11 . Sopstation i Finsbo.
Nya översiktsplanen, som godkänts av kommunfullmäktige, har överklagats bl.a för att 
inget alternativ till sopstation i Svenstad har redovisats .Svenstad tas upp som 
rekreationsområde och inte som ett alternativ till fortsatt sopstation.
Mvf betalar 2500 kr för delaktighet i utredning om Finsbo stenbrott.

         12. Avslutning.

Ordf. tackade de närvarande samt kommunen för lånet av lokalen  och förklarade 
                   sammanträdet avslutat.
        

       
        

       

              Båstad 2008-10-30 Båstad  2008-10-30
           
              Vid protokollet:  Justeras:

               Tor Thuresson Lars Casteborn Jörgen Hansen
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