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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 11 augusti 2009 i biblioteket Båstad.
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)

Jörgen Hansen
Tore Scherstén
Gunilla Brenton
Mats Johansson
Uno Henningsson
Anders Bernhardt
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.
Ingen förändring efter årsmötet.

6.   Medlemsutveckling. 
            Ingen förändring efter årsmötet.

7.  Bryggor.
MVF bör under kommande verksamhetsår aktivera  frågan tillsammans med 

      kommunen om en ersättningsbrygga till tångbryggan. Investering ca 1,2 – 1,5 milj. 

8. Strandområde.
       Har under 2009 skötts exemplariskt av kommunen. MVF måste jobba vidare gentemot
       kommunen så att området inte börjar växa igen.

                 
9. Malens skog.
      Diskuterades hur vi går vidare med Malens skog som ett Leaderprojekt. Beslutades att Lars 
      åter diskuterar med Bruno om och hur vi skulle kunna engagera oss i projektet.

         
          10.   Trafik
                   Intet nytt sedan tidigare möte.

          11.    Matmarknad Malens Torg.
       Efter att Anneli kontaktat naturskyddsföreningen beslutades att MVF inte deltager vid 
       marknaden den 19 september.
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  12.   Övriga frågor.

      
      # Hemsidan.

Vad bör göras för att få fler medlemmar att utnyttja hemsidan? Anders tar fram 
uppgifter på hur många som besöker hemsidan idag. Förslag till nästa möte hur vi går 
vidare med hemsidan.

                   #  Fiberkabel.
Mats tog upp frågan om intresse och möjlighet med fiberkabel på Malen. Enkät 
genomförs bland medlemmarna via hemsidan. Anders och Mats ansvariga.

                  #  Årsmötet.
Välbesökt och väl genomfört. Frågor kring förekomst av annorlunda tång togs upp vid 
årsmötet. Lars kontaktar kommunen för information.

          13 .  Nästa möte.
            Tisdagen den 29 september kl. 1900 hos Anneli
          
           14.    Avslutning
                       Ordföranden tackade dom närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.   

           
        
              

              Båstad 2009-08-11 Båstad 2009-09-29
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
Tor Thuresson Lars Casteborn Jörgen hansen
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