VITEMÖLLE LEJEFÖRENING

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 13 juli 2013 - 10 juli 2014

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,
Hasse 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, Åke
Lindberg, Maria Nilsson och Maria Hammerberg. Stugfogde med ansvar för Posthuset samt
uthyrning av föreningens tält har varit Åke Lindberg
Revisorer
Revisorer har under året varit Ulf Månsson och Hans Kranz 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 2013 kalenderårs utgång 152 betalande medlemmar. Årsavgiften 2013
har varit 150 kr .
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2013 var 21.601 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 2013
Årsmötet 2013 hölls den 12 juli med c:a 60 medlemmar närvarande. Stadgeenliga
förhandlingar och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och
godkändes.

Styrelsen informerade om möjlighet att få stegar monterade i södra hamnarmen. Vidare
informerades om det s.k. skötselrådet för naturreservatet. Styrelsen föreslog att
Lejeföreningen via styrelsen skall delta med en ledamot i rådet. Årsmötet antog detta förslag.
Synpunkter på hundbad vid norra piren ventilerades. Styrelsen vädjade till hundägare att inte
låta hundar bada i hamnen.
Under punkten övriga frågor diskuterades bl.a. ordningen på parkeringsplatsen, placeringen
av soptunnor i Lejet och den gröna båten.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden.
Styrelsen arbete har under verksamhetsåret främst inriktats på följande:
- En översiktsplan för kommunen har varit ute på remiss. På ett extra medlemsmöte den 17
november klubbades styrelsens förslag till remissvar. Detta innefattar bl.a. att vi kraftigt
motsätter oss ett värmeverk, en elladdningsstation och en återvinningsstation på Garnhänget.
- Lejeföreningens fyraåriga kamp mot Trafikverket för att stoppa planerna på en cykelväg
genom naturreservatet har nu haft framgång. Trafikverkets förslag, som kom vid årsskiftet,
innebär en sträckning väster om naturreservatet. Lejeföreningen har i yttrande förespråkat en
sträckning som i stort sammanfaller med föreningens ursprungliga förslag
- Det gamla stolpskyddet längs Tittutvägen, mot inkörsel på strandskyddat område, togs bort
av länsstyrelsen förra våren. Lejeföreningen har nu i, samarbete Byalaget på Kivik, återställt
skyddet med nya stolpar. Frivillig arbetskraft och gott samarbete mellan byarna. Kostnad
10.000 kr vilken delades mellan Kivik och Vitemölla.
- ”Fiske och sjöfart på Vitemölla” heter den bok om sjöfarten på Vitemölla mellan 1850 och
1950 som skrivits av Tommy Gustafsson. Boken är grundad på omfattande arkivstudier och
intervjuer och har framtagits på uppdrag av Lejeföreningen. Boken släpptes under festliga
former den 3 juli. Kulturförvaltningen i Simrishamn har bidragit med 20.000 kr.
- Skötselrådet och Stiftelsen för skånska landskap har under hösten 2013 och våren 2014
anordnat två demonstrations- och arbetsdager i naturreservatet. Ett stort antal mindre tallar
samt vresrosor har tagits bort
- Soppkvällarna i Postahuset har blivit tradition och genomfördes både i höstas och vintras.
- Lejeföreningen har mottagit ett bidrag på 3.000 kr från Österlens Kraft att användas till
Lejebornas bästa
- Lejeföreningen har utgivit 4 nr av Lejebladet under 2013 samt hittills 2 nr under
2014. 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
- Loppmarknad -bakluckeloppis
- Strandstädning
- Sommarkvällar på Lejet
- John Tufvesson Memorial
- Österlen lyser i Vitemölla
- Nyårsfyrverkeri
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