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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 29 september 2009  hos Anneli Isaksson .
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)

Bruno Ekelund
Anneli Isaksson
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 Tore Scherstén.
3. Dagordning. 

I förväg utsänd dagordning godkändes.       
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till  
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
       Antalet betalande medlemmar är 245st men inbetalade medlemsavgifter         

motsvarar 281st på grund av att många extra bidrag kommit in.
6.   Ekonomi.
      Enligt bilaga 1. Styrelsen beslutade godkänna utbetalning till Båstad 

Bevakning  med 12656 kr och till Montage Service med 12717 kr.
       7.   Bryggor.

Inget nytt sedan senaste mötet.   
8. Strandområde.
       Välskött av kommunen.                  
9. Malens skog.
      Lars och Bruno informerade om mötet med Krikström som är samordnare i Båstad för  

Leaderprojektet. Torekov byalag har nyligen startat ett projekt med pengar från Leader.
Krikström var positiv och lovade att undersöka huruvida Malens Skog kan ingå som ett 

           Leaderprojekt. En PM för vad som kan och bör göras framtaget av Bruno enligt bil.2.
Lars och Bruno tar fram underlag för fortsatt samverkan med kommunen samt vår 
vision för Malens Skog. Även en plan med delmål bör tas fram av oss.
Avvaktar besked från Krikström om projektet är genomförbart.         

          10.   Hemsidan.
                   Anders redovisade att vi har haft i snitt 5-7 besökare per dag under 2009. Tidigare har 

besöksfrekvensen varit mycket lägre. Anders kommer att vidareutveckla hemsidan och 
lägger bl.a in bilder från gamla Malen. 

         11.   Kampanj medlemsvärvning.
       Beslutades att julkort med motiv från Malen tas fram för att skickas till boende på 

Malen till deras året runt adress. Anders tar fram lämpligt foto inför nästa möte. Förslag 
på tillvägagångssätt för att hitta året runt adresser redovisas av respektive 
styrelseledamot vid nästa möte.
Beslutades att Lars och Uno gör upp förslag till områdesindelning med 
områdesansvariga från styrelseledamöterna för att fördela arbetet med att bl.a ta fram 
adresser till samtliga boende på Malen.
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             12.   Anslagstavlan på Malenbadet.
Förslag från Harriet Hammarlund att foto collage från Malen området sätts upp på 
befintlig tavla vid Malenbadet. Beslöts att avvakta till våren.     

              13 .  Fiberkabel på Malen.
            Finns inga planer på detta från Bjärekraft i dagsläget. Om aktuellt kommer kostnaderna 

troligen att vara ca 15000 kr per hushåll beroende på antalet intresserade.
Förfrågan till boende kan lämpligen göras när aktuella e-mail adresser finns 
tillgängliga.          

           14.    Förtätning av bebyggelse på Malen.
                       Uno informerade om den nybyggnation som diskuteras vid Läkarvillan på gamla 

Malens Havsbadsområde. Finns inga planer på att bygga i nuvarande skogsområde utan 
kan endast bli aktuellt att ersätta nuvarande tvättstuga med ytterliggare bostadshus.

           15.    Brottsutvecklingen.
Ny brottsvåg på gång med inbrott i bilar och hus. Bästa sättet att hindra detta är att 
alltid låsa och larma samt att vara uppmärksam på vad som händer i området. 
Grannsamverkan bra sätt vilket MVF bör informera om. Ny ansvarig för projekt 
Grannsamverkan är Uno.

           16.    Trafik.
Inget nytt eftersom resurser saknas i kommunen.

           17.    Övriga frågor.
Förslag från Harriet Hammarlund att ta fram underlägg med Malenmotiv för 
försäljning. Beslöts att MVF avstår. 

                       Finns möjlighet för var och en att beställa direkt hos Thomas Wallin, medlem i MVF 
                       via www.tryckdittfoto.se 
           18.    Nästa möte.

Tisdagen den 27 oktober kl.1900 i Biblioteket Kunskapscentrum.
           19.   Avslutning.

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

           
        
              

              Båstad 2009-09-29 Båstad 2009-10-27
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
Tor Thuresson Lars Casteborn Tore Scherstén
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