VITEMÖLLE LEJEFÖRENING
Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 14 juli 2017
De närvarande antecknade sig på en cirkulerande närvarolista, vilken biläggs protokollet.
(Bilaga 1)
Ordföranden Pia Svensson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat efter det
att Lejeföreningens förste hornblåsare Sverker Andersson blåst in mötet på byahornet.
§1

Konstaterades att årsmötet var behörigt utlyst i enlighet med föreningens stadgar, genom
anslag på lejet.
Ordförande påpekade att endast den som betalt medlemsavgift har rätt att rösta.

§2

Pia Svensson valdes till ordförande för mötet.

§3

Gunilla Vernberg valdes till sekreterare för mötet.

§4

Sven Hammar och Nils Losell valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§5

Verksamhetsberättelsen för det gångna året upplästes av ordföranden.
Årsmötet godkände berättelsen (bilaga 2) som lades till handlingarna.

§6

För föreningens ekonomi redogjorde kassören Niklas Martinsson.
Utgående kassa per den 31 december var 20 827,40 kr
En detaljerad redovisning biläggs protokollet (bilaga 3)

§7

Revisionsberättelsen upplästes av kassören Niklas Martinsson och godkändes. (bilaga
4)

§8

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§9

Beslöts, på förslag av styrelsen, att årsavgiften för 2018 ska vara oförändrad
200 kr/fastighet.

§ 10 Till ordförande för det kommande året valdes Pia Svensson.
§ 11 Till styrelseledamot för 2 år omvaldes Gunilla Vernberg och
till styrelseledamot för 2 år nyvaldes Ralf Jersby
§ 12 Till styrelsesuppleant för 2 år nyvaldes Anders Lindgren
§ 13 Till revisorer för 1 år omvaldes Hans Krantz och Ulf Månsson.
Till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Margareta Hansson
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§ 14 Till valberedning omvaldes Peter Andersson och Nils Losell samt nyvaldes Mauritz
Pergament med Nils Losell som sammankallande.
§ 15 Till festkommitté för det kommande året omvaldes Maria Hammenberg, Bengt Leksell,
Teresa Mattisson, Maria Nilson och Lars Olsson med Maria Nilson som sammankallande.
Till stugfogde för det kommande året omvaldes Pelle Gemmel.
§ 16 Ärende som anmälts till styrelsen av medlemmar senast fredagen den 8 juli 2017
Önskemål har framförts om att stegen på södra piren behöver renoveras. Styrelsen har
vid styrelsemöte beslutat att vi måste vidta åtgärder för att badstegen på södra piren ska
renoveras eller ersättas.
Förslag har framförts på trivselåtgärder för ”torget” framför Lejegatan 19. Kanske sittbänkar och cykelpump liknande de åtgärder som gjorts i Brösarp.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att framföra önskemål till kommunen.
Många synpunkter har inkommit om att boende i lejet tippar trädgårdsavfall i hamnområdet. Vi diskuterade detta på mötet och var överens om att om man lämnar av natursten, jord och grus så är det viktigt att man plattar till detta så att det inte ser så fult
ut. Det finns dessutom en miljölagstiftning som reglerar avfallsdumpning.
Synpunkter har inkommit om den stundtals överfulla soptunnan i hamnen. Mötet var
överens om att ingen boende får använda de allmänna soptunnorna vid Postahuset och
parkeringarna för hushållssopor.
Problem finns med felparkeringar i sträddena. På förekommen anledning: Tänk på att
parkera så att större fordon typ utryckningsfordon kan komma fram. Nyligen inträffade
en incident där en ambulans inte kunde komma fram p.g.a. felparkerade bilar.
Det är problem på flera platser i lejet med alltför höga häckar i gatukorsningarna. Uppmanas berörda fastighetsägare att se över sin växtlighet i den s.k. frisiktstriangeln (max
80 cm) och anpassa den till de lagar som finns.
§ 17 Information från styrelsen
Renovering av bron över Mölleån dras i ”långbänk”. Kommunen vill inte starta någon
renovering förrän Lantmäteriet meddelat vem som har skötselansvaret.
Informerades om vad som hänt/händer i samband med utredning om s.k. superbussar.
Hållplatsen Möllebacken i Vitemölla är i dagsläget inte aktuell för indragning.
Mötet enades om att vi vid behov ska stötta Kivik och Ravlunda i deras kamp för att
behålla sina hållplatser.
Fråga ställdes huruvida vi i framtiden ska anordna Nyårsfyrverkeri eller om vi av miljöskäl och av hänsyn till alla djur ska avstå.
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Mötet uppdrog åt styrelsen att fundera på om vi kan ersätta fyrverkeriet med något annat
som naturligt samlar de boende för att önska varandra ”Ett gott Nytt År”.
Kommunen har på en fråga svarat att i hamnen är det strandskydd som råder, men här
har Länsstyrelsen en helt omvänd uppfattning: Standskydd råder inte. Av hävd har fiskarna alltid hållit rent på sina garnhängen, vilket också gör att området ser rent och
snyggt ut.
Lejeföreningen tackade alla de som håller snyggt med ex. gräsklippning.
Ang. det skriande behovet av renovering av hamnen så är det nu när renoveringen av
Kivik börjar bli klar, endast ett leje före Vitemölle i turordning. Vilken typ av renovering det i så fall handlar om är inte klart och tidsplanen är inte känd.
§ 18 Övriga frågor:
Sammankallande i festkommittén, Maria Nilson, informerade om lite praktiska detaljer
inför både Hamnfesten och Mingeldagen. Maria vädjade om hjälp till både ”minimingel” och hjälp till baren på Mingelkvällen.
Ordförande avtackade den avgående styrelseledamoten (som undanbett sig omval) Hasse
Karlsson för gott arbete i styrelsen.
Ordförande avtackade den avgående styrelsesuppleanten (som undanbett sig omval)
Gunnel Sörendal för gott arbete i styrelsen.
Ordförande avtackade den avgående medlemmen i valberedningen (som undanbett sig
omval) Sven Levin för väl utfört arbete under många år.
Avslutning.
Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för deras medverkan och förklarade
årsmötet avslutat.

Vitemölla den 14 juli 2017

Gunilla Vernberg
Sekreterare

Pia Svensson
Ordförande

Justeras:

Sven Hammar

Nils Losell
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