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                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 26 oktober 2010  hos Ann Thylén.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Uno Henningsson
Ann Thylén
Anders Bernard
Bruno Ekelund
Jörgen Hansen
Jimmy Bengtsson
Gunilla Brenton
Mats Johansson
Tor Thuresson

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

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Ann Thylén.

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 har minskat till 239 från förra årets 279. Behov 
att värva nya medlemmar diskuterades. (se pkt 10)

6.   Ekonomi.
Föreningens behållning är ca 305 tkr. Gåvor/bidrag har under året uppgått till 
över 30 tkr.(Se bil1 ).
Speciellt tackbrev skickat till alla som skänkt över 500 kr.
Diskuterades hur föreningen skall marknadsföras. Föreslogs att skyltar med 
info om MVF sätts upp i anslutning till stranden. Antalet besökare på 
hemsidan osäkert. Anders undersöker möjligheten att räkna antalet besökare.

      
      7.   Bryggor.

Fortfarande har kommunen inte kallat till möte angående bryggorna. MVF 
bryggrupp bestående av Jimmy och Jörgen avvaktar besked. Beslutades att 
bryggruppen i samband med möte med kommunen lämnar in underlag till artikel i 
lokalbladet. Anders lägger in bild på nuvarande tångbryggan på hemsidan.

8. Tång.
Uno informerade om tångförsöken i Halland. Fortfarande ingen kallelse från 
kommunen angående utvärderingen av försöken. MVF tånggrupp bestående av 
Uno och Tore avvaktar besked.

           9. Malens skog.



Ann informerade om mötet som genomförts med kommunen angående 
Malenskogen. Lågt deltagande med representanter från bl.a. Riviera vägförening, 
naturvårdsverket, kommunen och MVF. Finns möjlighet att söka pengar för 
underhåll av Malenskogen. Kommunen önskar att resp. förening inkommer med 
önskemål om åtgärder som man prioriterar för att ge skogen dess ursprungliga 
status. Beslutades att Ann och Bruno tar fram förslag till nästa styrelsemöte. 

10. Medlemsvärvning, kampanj.
Gunilla redovisade möjligheterna att få uppgifter på samtliga fastighetsägare på 
Malen. Kostar ca 6000 kr att köpa från lantmäteriet. Då ingår alla uppgifter om 
fastighetsägaren även adress vintertid. 
Gunilla har också jämfört andelsvattenföreningens register med vårt eget och 
sammanställt detta i vårt register. 
Jimmy tar kontakt med posten och efterhör hur eftersändning av posten går till.
Beslutades att MVF köper in register från lantmäteriet och uppdrogs åt Gunilla att 
genomföra upphandlingen.
Diskuterades olika sätt att öka intresset för medlemskap i MVF.  Ann föreslog nytt 
namn på föreningen för att markera att inte endast villaägare är välkomna. Frågan 
om Facebook, eller andra sajter på Internet, är lämpliga för att sprida vårt budskap 
diskuterades men bordlades till annat tillfälle.
Anders undersöker om malen.se eller liknande domäner är lediga och redovisar vid 
nästa möte.

           
11. Övriga frågor.

#  Skatepark. Bruno redovisade möjligheterna att före 29 oktober yttra sig över 
placering av skatepark till kommunen enligt artikel i NST. Beslutades att Lars 
författar skrivelse till kommunen där MVF motsätter sig en strandnära placering. 
Uppmanades styrelsemedlemmarna att framföra sina synpunkter på kommunens 
hemsida.
# Skyltar angående MVFs verksamhet att sättas upp inom Malen diskuterades. 
Uppdrogs åt Tor och Jörgen att ta fram förslag på skyltar samt att kontakta Brk bild 
för kostnadsförslag till nästa möte.

          
12.   Nästa möte.               

Tisdagen den  14 december kl. 1900. Plats: Hos Bruno Ekelund, Nybovägen 14.

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

 Båstad 2010-10-26 Båstad 2010-12-14
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Tor Thuresson Lars Casteborn Ann Thylén
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