VITEMÖLLE LEJEFÖRENING

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 7 juli 2012 - 12 juli 2013
Vitemölle Lejeförening är en förening vars ändamål, enligt stadgarna, är att vidta och
samordna åtgärder avsedda att främja lägets utveckling och invånarnas trevnad, samt att föra
samhällets talan utåt.
Styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Anders Westerberg, ordförande, Bodil Andersson, sekreterare, Krister Hjelm, vice
ordförande, Brita Andersson, kassör, Pia Svensson, ledamot, Gunnel Sörendahl, suppleant,
Hans Karlsson, suppleant
Morten Persson har, i egenskap av ordförande i festkommittén, varit ständigt adjungerad till
styrelsen
Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Morten Persson, sammankallande, Maria Frelin, EvaLii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson. Stugfogde med ansvar för Posthuset samt
uthyrning av föreningens tält har varit Åke Lindberg
Revisorer
Revisorer har under året varit Britt Levin och Ulf Månsson med Margareta Hansson som
revisorssuppleant
Valberedning
Valberedningen har bestått av Sven Levin, sammankallande samt Peter Andersson och Nils
Losell
Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid 2012 kalenderårs utgång 152 betalande medlemmar. Årsavgiften 2012
har varit 150 kr .
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2012 var 16. 630
kronor . Ekonomin i sin helhet redovisas i särskild, av revisorerna granskad, rapport. Det
ekonomiska verksamhetsåret följer kalenderåret medan verksamhetsberättelsen i övrigt avser
perioden juli till juli, alltså mellan årsmötena.
Årsmöte 2012
Årsmötet 2012 hölls den 6 juli med c:a 60 medlemmar närvarande. Stadgeenliga
förhandlingar och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och
godkändes och frågor, aktualiserade av mötesdeltagarna, diskuterades.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden.
Styrelsen arbete har under verksamhetsåret främst inriktats på följande:
- Länsstyrelsens förslag nr 2 till skötselplan för naturreservatet avvisades av Lejeföreningen i
ett remissvar som antogs med stor majoritet på ett extra medlemsmöte 15 september.
Länsstyrelsen fastställde dock slutgiltigt den 31 januari 2013 skötselplanen för naturreservatet
Vitemölla-Haväng. I detta beslut backar man i viss mån i förhållande till sitt ursprungliga
förslag (man har lyssnat till opinionen, står det i beslutet). Såsom beslutet ser ut nu skall
ungefär en tredjedel av skogen, den del som är närmast Vitemölla, succesivt omvandlas till
sandstäpp. De övriga två – tredjedelarna norrut lämnas orörd under de kommande tio åren.
Lejeföreningen har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen/miljödepartementet.
Regeringen har dock den 5 juni lämnat vårt överklagande utan åtgärd – alltså avslagit det.
Stiftelsen Skånska Landskap, som förvaltar naturreservatet, har inbjudit Lejeföreningen att
ingå i det skötselråd som nu bildas, för att delta i förverkligandet av skötselplanen. Man
inbjuder också till en informations/arbetsdag den 11 augusti för att tillsammans med alla
intresserade närboende visa och diskutera hur man skall gå vidare med arbetet. Jag
återkommer till detta under punkt 14 på dagordningen.
- En nyhet bland Lejeföreningens arrangemang var förra sommarens tre ”Sommarkvällar på
Lejet”. Sverker Andersson, Mårten Sandén och Peter Nilsson underhöll oss i Badhotellets
annex.
-En nyhet var också Bodils utbildning i konsten att tvätta trasmattor i Killan.
-En tredje nyhet var soppkvällarna i Postahuset i oktober och januari
- Förra årets guidade naturvandring på naturreservatet genomfördes också i år – ser ut att bli
en tradition
- Simtävlingen John Tufvesson Memorial hedrades av att Tuvessons son och döttrar var
närvarande – dels som publik dels som simmande deltagare.
- I juli genomfördes, i samarbete med Byalaget på Kivik och Kiviks församling, ett
informationsmöte om Hanöbuktens hotade havsmiljö
- Postahuset har rustats upp och ommålats med hjälp av frivilliga krafter på Lejet.
Arbetskostnaden för att byta ett fönster och byta panel var 7. 031 kronor.
- Genom frivilliga insatser har också Möllehällan röjts upp.
- Lejeföreningen har mottagit 16.000 kr från Krister Hjelm utgörande överskott på filmen
”Den siste ålafiskaren”
- Lejeföreningen har mottagit ett bidrag på 3.000 kr från Österlens Kraft att användas till
Lejebornas bästa
- Simrishamns kommun har beslutat ge Lejeföreningen ett bidrag på 20.000 kr till den bok om
”Fiske och sjöfart på Vitemölle” som Tommy Gustafsson håller på att skriva.

- Lejeföreningen har utgivit 4 nr av Lejebladet under 2012 samt hittills 2 nr under
2013. Redaktionen utgörs av Anders Westerberg och Morten Persson.
Lejebladet delas ut till alla hushåll i Vitemölla. Styrelsen håller dessutom Lejeföreningens
hemsida www.vitemolla.org. kontinuerligt uppdaterad.
Fester m.m
Under året har i festkommitténs eminenta regi ett flertal arrangemang genomförts med stor
uppslutning från föreningens medlemmar. Dessa fester är finansierade genom inkomster till
festkommittén och belastar alltså inte föreningens kassa:
- Äggarullning
- Midsommarfirande
- Hamnfest
- Mingelkväll
Övriga arrangemang i Lejeföreningens regi:
- Guidad naturvandring
- Strandstädning
- Sommarkvällar på Lejet
- John Tufvesson Memorial
- Österlen lyser i Vitemölla
- Nyårsfyrverkeri
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