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Årsmöte till slut!
I dessa ovanliga tider var det inte lätt att kalla till årsmöte. Men till slut beslutade styrelsen att kalla till ett
coronasäkert möte den 31 oktober 2020 utanför Postahuset.
Mötet samlade ett trettiotal medlemmar, och inleddes med att en ny hornblåsare fick blåsa in det, eftersom förste hornblåsaren Sverker Andersson inte var
på plats. Detta hedersuppdrag skötte stugfogden Pelle
Gemmel med bravur, och hanterade byahornet som
om han aldrig gjort annat!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades, och
samtliga styrelsemedlemmar valdes om.
Styrelsens sammansättning för 2020–21:
Pia Svensson – ordförande
Krister Hjelm – vice ordförande
Gunnar Ericsson – sekreterare
Niklas Martinsson – kassör
Lars Hilton – ledamot
Marianne Ahlgren – suppleant
Katarina Lövstrand – suppleant
Alla i festkommittén omvaldes också:
Pelle Gemmel – stugfogde
Bengt Leksell
Lars Olsson
Madeleine Axelsson
Lennart Krantz
Anders Lorentzon
Christina Nelke
Revisorer:

Mats Elerud
Harry Högden
Mats Cremon, suppleant
Även valberedningen omvaldes i sin helhet:
Peter Andersson, sammankallande
Maurits Pergament
Gunvor Stenlund
Sponsrad julgran på torget!
Inför den första advent körde ett resolut gäng med
Jan Nilsson i spetsen till Haväng för att såga ner en

”Julgranshålet” iordningsställs av Ralf Jersby, Anders Westerberg och Jan Nilsson.
ovanligt vacker julgran. Den kom sedan på plats i det
fantastiska specialgjorda gjutna hål i marken, som funnits där i så många år att ingen längre tycks veta hur

➥

eller när det kommit till. Och dessutom med inbyggt
eluttag!
Liksom i fjor sponsrades granen av Nilsson & Nilsson AB, d.v.s. de skickliga snickarna Jan och Gert.
Hjärtligt tack!

◆ Soppkväll – torsdagen den 14 oktober.
◆ Vitemölla lyser – Alla helgons dag den 6 november.
◆ Nyårsfyrverkeri – Nyårsafton den 31 december.
Med förbehåll för ändringar, inte minst med tanke
på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Medlemsavgiften 2021
På årsmötet redovisades ett förslag om oförändrad
årsavgift 200 kr för löpande omkostnader, samt ett
tillägg med 100 kr för kostnader specifikt för Postahusets omkostnader. Det innebär att medlemsavgiften
blir 300 kr för 2021.

Vitemölla lyste!
Även i dessa pandemitider kom många ner till hamnen på Alla helgons dag, för att njuta av vår sedvanliga illuminering av hamnarmarna inom arrangemanget ”Österlen lyser”. Någon varm dryck bjöd vi
dessvärre inte på i år, för att undvika trängsel.
Som vanligt var det många som tyckte att Vitemölla lyste vackrast av alla i all sin enkelhet med de
många marschallerna!

Kommunbidrag till Lejeföreningen
Styrelsen har även i år ansökt om ett bidrag från kommunen på 5 000 kr till olika utsmyckningar på lejet –
och fått det beviljat!
Varje år redovisar styrelsen till kommunen vad vi
använt pengarna till. I år blev det till en kruka, blommor, jord, marschaller och färg till Postahuset.
Fester och arrangemang på lejet under 2021
◆ Soppkväll – torsdagen den 18 februari.
◆ Äggarullning – Påskdagen den 4 april.
◆ Vårstädning – Kristi himmelfärds dag den 13 maj.
◆ Dans kring majstången – Midsommarafton 25 juni.
◆ Årsmöte – fredagen den 9 juli.
◆ Hamnfest – fredagen den 9 juli.
◆ Mingelkväll – torsdagen den 22 juli.
◆ Höststädning – lördagen den 18 september.

Vi ses på nyårsafton!
Lejeföreningen bjuder vid tolvslaget som vanligt på
ett vackert fyrverkeri, som avfyras från norra pirhuvudet.
Fyrverkeriet kommer att centreras över hamnen
och varar i cirka fem minuter.
Vi vet att detta är en uppskattad tradition, som
också har det goda med sig att många hushåll avstår
från att köpa egna smällare och raketer, som kanske
avfyras på andra platser och tidpunkter, till olägenhet
för bl.a. hundar.
Vi hoppas få se så många av er som möjligt nere
vid hamnen, för att gemensamt hälsa det nya året välkommet!

God Jul & Gott Nytt år!
önskar Lejeföreningens styrelse

Fotot har tagits den 11 december kl. 15:26, och det var ett par plusgrader i Vitemölla.

