
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
tisdagen den 25 oktober 2011 i biblioteket ,kunskapscentrum Agardh.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Tore Scherstén
Uno Henningsson
Jimmy Bengtsson
Jörgen Hansen
Bruno  Ekelund
Charlotte Wilson

                                  Mats Johansson
                                  Gunilla Brenton

         1.   Öppnande.       
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet
         

2. Val av justeringsperson
       Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jörgen

3. Dagordning. 
I förväg utsänd dagordning godkändes.  

     
4.   Föregående styrelseprotokoll.

Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom och lades 
till handlingarna 

5.    Medlemsutveckling
Charlotte redogjorde om att vi nu är ca 260 medlemmar.
Gunilla har skickat påminnelse till 53 st gamla medlemmar som inte har betalt.

     6.   Ekonomi.
Charlotte redovisade resultat och balansräkning. Insamling och medlemsavgifter 
har plussat på kassan med ca 146 tkr

7.  Bryggor, bryggkampanj 2011.
Ordföranden och Jimmie har träffat projektingenjör Fredrik Jönsson på 
kommunen och Henrik Nilsson på ÅF.
Vid mötet klargjordes följande:

- projektbeskrivning finns framtagen
- tidplan för projektet diskuterades. Arbete i vattnet får ej utföras efter 1/4
- budget för projektet är 500 tkr från MVF och 750 tkr från kommunen
- breddning av bryggan längst ut finns ej med på ritningarna pga dyr lösning.
- yttrande ang. byggande av brygga på Malen är insänt av Ordföranden.



8.    Utskick avseende påminnelser till Malenföretag.
Ordföranden läste upp brevet som ska gå ut till företagare på Malen
Beslutades att Mats och Uno listar företagare som bor på Malen och som kan 
tänkas vilja stödja projektet.
Tore drar i några trådar som kan tänkas ge lite sponsring
 

9.   Malens skog projektet.
Bruno redogjorde för framskridandet av projektet

10. Övriga frågor.
Ann har fått ett tackbrev från Bjäre Naturskyddsförening ang. Ekologiska 
marknaden på Malens torg. Dom vill att vi ska vara medarrangörer. Mötet 
beslutade att tacka nej till detta.

Uno har fått en ny mailadress: uno.werner@bjarenet.com

 11.   Nästa möte.               
Nästa ordinarie styrelsemöte efter är TISDAGEN den 17 januari 2012

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

 Båstad 2011-11-09
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

Mats Johansson                   Lars Casteborn               Jörgen Hansen


