
                  Protokoll  

fört vid styrelsesammanträde i Föreningen Malenbo.
tisdagen den 26 februari 2013 på Båstads bibliotek.

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

Adj               Cace Sjöström, Valberedningens ordförande

     
    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, medlemmar.
Föreningens tillgångar är 63716 kr. Ekonomin är god. 

 Antalet medlemmar som betalt årsavgiften för 2013 uppgår till 299 st, vilket är
            flera än på många år.

6.    Styrelsen 2013- 2014
Minst tre och kanske flera av styrelsens medlemmar samt en eller flera av 

            funktionärerna kommer att avgå vid kommande årsmöte. Detta gäller även 
            ordföranden. Hittills har fem intressanta kandidater framkommit.
            Styrelsen och valberedningen är överens om att de fem bör tillfrågas snarast. 
            Det är också angeläget att föreningens medlemmar får information om den 
            rådande situationen samt uppmanas att engagera sig eller komma med förslag.
            Beslöts att Bruno och Tore, till nästa möte, tar fram förslag på ett brev med 
            detta budskap, att skickas ut..

     7.    Malenbo loggan.
Anders var inte närvarande varför punkten tas upp på nästa möte.

8.   Övriga frågor
                      Kommunen har, utan att informera föreningen på förhand, lagt stora stenar 
                      längs Strandpromenadens norra sida för att hindra bilparkering och andra
                      aktiviteter på strandängar och i tallskog. 
                      Flera irriterade medlemmar har hört av sig och menar att det är en våldsamt 



                     överdriven åtgärd. Dessutom förfular stenarna strandängarna, hindrar
                     tillfartstrafik samt utgör en betydande olycksrisk för cyklister som kan medföra 
                     skadeståndsansvar för kommunen.
                     Beslöts att ordföranden och Jörgen Hansen uppvaktar de ansvariga på 
                     kommunen för att söka finna en annan lösning på problemet.   
  
             9.     Nästa möte.

           Beslöts att pröva att ha ett möte under påskveckan för att underlätta för 
                     icke-permanentboende styrelsemedlemmar att närvara.

                     Mötet kommer att hållas 

                     Långfredagen den 29 mars kl 15-16.30. 

Båstad 2013-03-04
           
            

  Vid protokollet:  Justeras:

              

 Uno Henningsson                    Lars Casteborn Jörgen Hansen


