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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 18 maj 2010  hos Gunilla Brenton .

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Uno Henningsson
Tore Scherstén
Gunilla Brenton
Mats Johansson
Jörgen Hansen
Jimmy Bengtsson
Tor Thuresson

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

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Jimmy Bengtsson.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från  föregående sammanträde  gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
       Finns idag 279 registrerade medlemmar som betalat årsavgiften. 

6.   Ekonomi.
      Förelåg förslag till årsbokslut. Godkändes för inlämning till revisorerna. Bil 1.

      
      7.   Bryggor.

Jimmy har varit i kontakt med Sofia Warpman på kommunen som kommer att 
kalla till möte med bryggruppen. Beslutades att Jimmy undersöker kostnad för 
betongbrygga vilket bedöms lämpligast mht till livslängd.
Nuvarande Tångbrygga kommer att renoveras  under maj månad genom 
kommunens försorg inför kommande säsong.

8. Tång.
Uno rapporterade från möte med tånggruppen. Försök pågår i Laholms kommun 
med upptagning av tången innan den når stranden för att senare kunna  användas 
för biogasframställning.

9. Malens skog.
Inget nytt att rapportera.

10.Trafik
Inget nytt att rapportera.



Sid 2(2)
11. Årsmöte 2010.

Beslutades att årsmötet genomförs 20 juli 2010 kl 1900 i kommunhuset. Anneli 
Isaksson avsagt sig styrelsearbete. Ordf. informerar valberedningen.
Programförslag till årsmötet diskuterades.  Föreslogs att Sven Inge Granlund 
Båstad kommun och Niklas Kulti Hotell Riviera  bjuds in för att informera om 
kommunens och hotellets framtidsplaner. Lars kontaktar Granlund och Bruno 
kontaktar repr från Riviera..
Information om planerna på ny Tångbrygga bör göras under årsmötet.

          12.    Övriga frågor.
MVF är nu med i kommunens föreningsregister. Tor undersöker om detta innebär
att  föreningen nu kan söka kommunalt bidrag.
Strandstädning på lördag med samling Tångbryggan kl.0900.  Uno ansvarig.

          13.Nästa möte.
Årsmötet den 20 juli kl 1900 sessionssalen kommunhuset.

14. Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och speciellt Gunilla för lokal och god förplägnad 
samt förklarade sammanträdet avslutat.

        
              
              Båstad 2010-05-18 Båstad 2010-07-20
           
              Vid protokollet:  Justeras:

              
Tor Thuresson Lars Casteborn Jimmy Bengtsson
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