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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 5 maj 2009 hos Anneli Isacsson.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Jörgen Hansen
Tore Scherstén
Anneli Isacsson
Bruno Eklund
Uno Henningsson
Anders Bernhardt

         1.   Öppnande.       
Ordf. hälsade välkomna och öppnade sammanträdet.

         
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.
Tillfredsställande. Ina kommer att färdigställa bokslut efter detta möte.

6.   Medlemsutveckling. 
             Betalande medlemmar till dags dato är 272 i förhållande till föregående år cirka 330. 

7.  Bryggor.
Kommunen har renoverat bryggan vid Malenbadet. Tångbryggan sätts i ordning av 

      MVF. Vi skall för kommunen påpeka att de har ansvaret för säkerheten vid 
      Tångbryggan. Risk för skador på badande. Bryggan är starkt rostangripen och har
      begränsad livstid kvar. Kanske fem år.
      En ersättningsbrygga bör finnas med i planeringen. Investering ca 1,2 – 1,5 milj. 
      Kommunen har föreslagit 500 000 kr i sin investeringsbudget för 2012. Minskade 
      driftkostnader vid ny permanent betongbrygga bör betonas.

8. Strandområde.
       Gungbräda skall vi uppföras på lekplatsen vid Tångbryggan. Vi lämnar bidrag till kommunen på 
         8400 kr. Strandområdet städas med hjälp av skolklass snart vid lämpligt väder. 

                 
9. Malens skog.
       Frågan bordlägges till nästa möte.
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          10.   Trafik
                   De hastighetsdämpande årgärder som kommunens trafikingenjör gått med på, 
                   bordlägges på grund av kommunens investeringsstopp.

          11.    Bevakning
       Malenområdet bevakas på försök i tre månader genom rondering av Båstad 
       Bevakning och 18 skyltar har satts upp. Provas fram till mitten av juli till en kostnad av 
       5000 kr per månad. Ämne att ta upp på årsmötet. 

          12.   Årsmötet
       Kommer att äga rum den 21 juli i kommunens sessionsal. Anneli lyssnar med polisen om 
       de kan medverka som föreläsare.

     
          13 .   Övriga frågor.

             - Vi bör vara närvarande då ombyggnaden av Malens torg invigs. 
                    - Ta upp frågan med kommunen om hur tången skall hanteras i år. 
          
           14.    Nästa möte.
                    Tisdagen den 9 juni hos Anneli.
          
           15.     Avslutning.

          Ordf. tackade de närvarande och speciellt Anneli för lokal och god förplägnad  samt   
          förklarade sammanträdet avslutat.

        
              

              Båstad 2009-05-05
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              Anders Bernhardt Lars Casteborn Uno Henningsson
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