
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF)
måndagen den 26 mars 2012 hos Lars på Nygatan 20.

Närvarande: Lars Casteborn (Ordf.)
Tore Scherstén
Bruno  Ekelund
Ann Thylén

                                  Jimmy Bengtsson
Jörgen Hansen
Charlotte Wilson
Tor Thuresson

         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.   Ekonomi och medlemsutveckling.
Föreningens tillgångar är 471000 kr. (Bil 1). Ytterligare bidrag till nya 
Tångbryggan beräknas till minst 50000. Antalet medlemmar är idag 281 
personer. Diskuterades fortsatta insamlingsåtgärder till nya bryggan. 
Beslutades att bidra med 500000 kr till nya bryggan om föreningens tillgångar är 
minst 525000 kr samt att inga nya aktiva insamlingsåtgärder genomförs.

     6.   Bryggprojektet.
Jimmy informerade om att två av betongelementen spruckit och ersatts med nya. 
De gamla elementen  kommer att användas som ramp till bryggan. Rostfria 
räcken och badstegar är klara och monteras av Montageservice AB. 
Föreslogs att en bänk av betong liknande hotell Skansens monteras längst ut på 
bryggan. Lars kontaktar Lars Henningsson på Skansen för eventuell sponsring 
med en bänk.
Charlotte informerade att hon har samtliga sponsorer till bryggan på excel fil 
som underlag till sponsorskyltar. Dessa bör utseendemässigt harmonisera med 
kommunens infoskyltar. Jimmy undersöker med kommunen. 

7.  Rapport från möte med kommunen.
Bruno informerade om möte med tekniska kontoret Båstad kommun på plats i 
malenterrängen. Kommunen är genomgående positiva till föreningens 
synpunkter enligt bil 2.



8.    Behövs föreningen i framtiden?
Lars tog upp föreningens framtid till diskussion eftersom huvuddelen av 
föreningens projekt nu är genomförda. Konstaterades att föreningens stadgar 
fortfarande är aktuella och att föreningen behövs i fortsättningen bl.a för att följa 
upp och kontrollera fortsatt verksamhet på Malen.

           9.   Övriga frågor.
Invigning av bryggan. 
Beslutades att invigningen genomförs i samband med årsmötet. Uno utsågs 
att leda en arbetsgrupp som tar fram förslag på hur invigningen skall 
genomföras.
Årsmötet.
Beslutades att årsmötet genomförs tisdagen den 24 juli.

 10.   Nästa möte.               
                   Tisdagen den 15 maj 2012 kl 1900.

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

 Båstad 2012-03-26
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

 Tor Thuresson                                Lars Casteborn Jörgen Hansen


