Årsberättelse
för Malens Villaägareförenings verksamhet 2010 – 2011
Styrelsen har under sitt tjugosjätte verksamhetsår haft 7 sammanträden.
Årsmöte: anordnas den 26 juli 2011 med stadgeenliga ärenden, förslag och
diverse information.
Årsavgift: Under verksamhetsåret har medlemsavgiften varit 150 kr.
Antalet medlemmar uppgår till 275.
Sandstranden är fortfarande acceptabel beroende på liten sandflyttning.
Det förefaller som att förhållandena har stabiliserats. Problemet är tidvis
tången som är dyr att flytta och någon radikal lösning på detta problem
har ej framkommit.
Badbryggor. Havsbadsbryggan är välbehållen trots isvintern. Tångbryggan
har efter islossningen på nyårsdagen avlägsnats. Arbetet med att få fram en
ny, stabil betongbrygga till säsongen 2012 har inletts. Avsikten är att Båstad
kommun och föreningen skall dela på finansieringen och därför har Malens
Villaägareförening förberett en ny insamling som startar under sommaren
2011.
Föreningens namn. Styrelsen har under året diskuterat ett eventuellt
namnbyte till Föreningen Malenbo. Det främsta skälet är att alla boende på
Malen, inte bara villaägare skall känna sig välkomna att bli medlemmar.
Stadgarna öppnar redan nu för ”alla som äger fastigheter eller bostadsrätter
inom malenområdet, eller eljest är åretruntboende där” men denna avsikt,
menar styrelsen, framgår bättre om också föreningens namn signalerar
budskapet. Domänen www.malenbo.se , som har säkrats, kommunicerar
bättre ur Internetsynpunkt än det nuvarande namnet. I samband med
medlemsinbetalningen uppmanar föreningen medlemmarna att ange sin
e-mailadress för att underlätta kommunikation och förbilliga distributionen.
Malens Skog: Ett gammalt önskemål från föreningen har varit återställa
Malens Skog. Kommunen har under våren röjt cirka halva området från
buskar och sly och skogen ser bättre ut än någonsin. Arbetet fortsätter i höst
och föreningen kommer direkt att medverka i att ta bort tysklönn. Det
pågående arbetet med Projekt Malens Skog som involverar intressenter till
Malenskogen samt ”Kalkan” och Stensåns omgivningar, fortsätter.
Medlemsfrågor: Mot bakgrund av medlemmarnas önskemål vid förra
årsmötet, att MVF skulle engagera sig för att skaffa fler medlemmar, har
under senvåren gjorts utskick till boende på Malen som ej är medlemmar.
Aktiviteten har hittills resulterat i 25 nya medlemmar.
Ekonomi: Föreningen har en god ekonomi. Gåvor avseende ny Tångbrygga
som inkommit under de senaste två åren, bidrager i hög grad till detta.
Styrelsen i juli 2011

