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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 15 december 2009  hos Anneli Isaksson .
Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)

Mats Johansson
Jimmy Bengtsson
Gunilla Brenton
Uno Henningsson
Jörgen Hansen

         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 inte igenom utan tas upp
       Vid nästa möte.

         
          5.    Medlemsutveckling

       257 medlemmar har betalt medlemsavgiften. Ordf. och Uno har producerat ett 
             påminnelsebrev med en julhälsning till de som ej betalat. Detta kommer att 
             skickas ut den 18 december.

6.   Ekonomi.
       Endast marginella förändringar sedan föregående möte. 

       7.   Bryggor.
Inget att rapportera annat än att de ser ut att vara intakta och inte behöver repareras 
inför sommaren      

8. Strandområde.
       Vid det planerade mötet med kommunen i januari skall tångproblematiken tas upp.

                 
9. Malens skog.
      Ordf. rapporterade från ett möte som han och Bruno haft med kommunekologen 
           Johan Hamringe angående Malens Skog. Hamringe vill ta hjälp av MVF att driva ett 
           projekt som skall omfatta Malens Skog fram till Stensån inkl ”Kalkan”. Det finns en del 
           avsatta medel för detta ändamålet. Hamringe kommer att leverera en projektplan före 
           jul. Tanken är att engagera alla de intressenter som på något sätt nyttjar området för att 
           på så sätt skaffa ett brett underlag för arbetet. 

         
          10.   Hemsidan.
                   Nytt materiel har tillkommit och Ordf. lovar skriva en del material som bl.a. tar upp den 
                        senaste tidens debatt i parkeringsfrågan. Hemsidan är ännu ej uppdaterad så att hela 
                        innehållet kan nås om man går in via en sökmotor. Vi ber Anders ta tag i detta.
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           11.   Kampanj medlemsvärvning.
       Bordlägges tills vidare i avvaktan på resultatet av p 5 ovan.

           12.    Övriga frågor.
Ordf. meddelade att Henry Nilsson, en av grundarna till föreningen har avlidit.

                        MVF har skickat blommor till begravningen.

           13.    Nästa möte.
Tisdagen den 26 januari kl 1900.

           14.   Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande för det gångna året. Ett speciellt tack riktades till 

                        Anneli som i sin frånvaro ändå upplåtit sitt hem och bjudit på kaffe och godis. För stor 
                        gästfrihet under året överlämnade Ordf. en vacker julblomma. 
                        Mötet avslutades

                        
              Båstad 2009-12-17 Båstad 2010-01-26
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
                Lars Casteborn Lars Casteborn Jörgen Hansen
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