
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 18 januari 2011 i biblioteket, kunskapscentrum Agardh.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf)
Uno Henningsson
Ann Thylén
Tore Scherstén
Bruno Ekelund
Jimmy Bengtsson
Gunilla Brenton
Mats Johansson
Tor Thuresson

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

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordf. justera protokollet utsågs Mats Johansson.

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

5.    Medlemsutveckling
Ingen förändring. Statistik på antalet besökare på hemsidan positiv. (bil.1)

6.   Ekonomi.
Ingen redovisning vid detta möte. Swedbank tar ut avgift på 600 kr/år för de 
banktjänster MVF behöver. En sänkning med 150 kr
      

      7.   Bryggor.
Jimmy redogjorde för möte med Sophia Warpman på kommunen. Man är positiv till en 
betongbrygga som ersättning till nuvarande Tångbryggan. Kostnaderna uppskattas till 
1-1,5 Mkr. Detta medför en offentlig upphandling för kommunen vilket innebär att ny 
brygga inte kan uppföras under 2011. Frågan om nytt tillstånd från länsstyrelsen krävs 
undersöks av kommunen. 
Andra möjligheter t.ex. att kommunen leasar en ny brygga diskuterades. Jimmy 
kontaktar affärsjurist för att utreda bl.a. ansvarsförhållanden vid leasing och tar upp 
alternativa lösningar med kommunen vid möte nästa vecka. Möjligheter att reparera 
nuvarande brygga bedöms alltför kostsamt men kommer att diskuteras med kommunen.
Vid mötet nästa vecka med kommunen representeras MVF av Jimmy, Jörgen och Tore.

8. Tång.
Uno informerade om att inga nya besked från kommunen erhållits.



           9. Malens skog.
Bruno redovisade ett diskussionsunderlag som Ann och Bruno tagit fram som 
underlag för fortsatta diskussioner med styrgruppen för Malens skog.(se bil.2).
Styrgruppsmöte genomfört 1 dec. med bl.a. representanter från Båstad kommun, 
Bjäre Naturskyddsförening, Stensåns fiskevårdsområde och MVF. 
Minnesanteckningar enligt bil 3.

10. Medlemsvärvning, kampanj.
Gunilla redovisade nya uppdaterade listan över samliga fastighetsägares  åretrunt 
adresser. Beslutades att utskick till samtliga fastighetsägare skall ske senast början 
av april. Utskicket bör innehålla info om MVF verksamhet, medlemsansökan, 
förfrågan om fastighetsägarnas E-mall adresser samt info om bryggprojektet. 

           
11. Övriga frågor.

#  Byte av namn på MVF. Ordf förklarade att namnbyte kräver beslut på två på 
varandra följande årsmöten. Föreslogs att MVF bibehålles men att t.ex. 
malenbo.com, domänen som nu tillhör MVF, används vid marknadsföring och 
medlemskontakter. Frågan kommer upp igen vid nästa möte.
# Tor informerar att kostnaden för att sätta upp skyltar vid stranden är ca 1500 kr.
 BRK Bild intresserad att tillsammans med MVF ta fram text och skyltar.
# Ann föreslog att MVF marknadsför sig under eko-marknaden på Malens Torg. 
Ann kontaktar ansvarig för marknaden och undersöker möjligheterna att deltaga.

          
12.   Nästa möte.               

ONSDAG  9 mars kl.1900. Plats enligt senare kallelse.

          13. Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande och  förklarade sammanträdet avslutat.

 Båstad 2011- 01- 18 Båstad 2011 – 03 - 09
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Tor Thuresson Lars Casteborn Mats Johansson


