VITEMÖLLE LEJEFÖRENING
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12 juli 2019 – 10 juli 2020
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 följande:
Pia Svensson ordförande, Krister Hjelm vice ordförande, Gunnar Ericsson sekreterare, Niklas
Martinsson kassör, Lars Hilton ledamot, Katarina Löfstrand suppleant och Marianne Ahlgren
suppleant.
Firmatecknare för styrelsen 2019–2020
Pia Svensson och Niklas Martinsson
Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Pelle Gemmel, sammankallande, Bengt Leksell, Lars
Olsson, Madeleine Axelsson, Lennart Krantz, Anders Lorentzon och Christina Nelke.
Stugfogde med ansvar för uthyrning/lån av Postahuset, samt uthyrning av föreningens tält
har varit Pelle Gemmel.
Revisorer
Revisorer har under året varit Mats Elerud och Harry Högdén. Mats Cremon har varit
revisorssuppleant.
Valberedningen
Valberedningen har bestått av Peter Andersson, sammankallande och Maurits Pergament
och Gunvor Stenlund.

Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid 2019 kalenderårs utgång 154 betalande medlemmar. Årsavgiften 2019
har varit 200kr. Årsavgiften 2020 förslag på att höja avgiften med 100kr, som ska fonderas
för kommande kostnader till Postahuset.
Föreningens ekonomi är något lägre detta kalenderår, eftersom det har varit en del
kostnader i samband med Postahusets renovering. Kassabehållningen den 31 december
2019 var 1996,90kr. 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 – mellan årsmötena.
Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 hölls den 12 juli med 74 medlemmar närvarande. Stadgeenliga förhandlingar
och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes.
Styrelsens arbete under 2019–2020
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med:
‐
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‐

‐
‐

Fortsatt att hålla en god dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns
kommun och kommunstyrelsen.
Anordnat aktiviteter på Lejet.
Bron över Mölleån.
Trafikfrågor på Lejet.
Ordningsregler till Postahuset.
Uthyrning av Postahuset.
Vi har städat stranden, Heden, Möllehällan, busshållplatsen och Killan vid två tillfällen. På
hösten tillsammans med Kiviks byalag.
Vi har renoverat och målat Postahuset.
Vi har ansökt och fått beviljat för utsmyckning av byn till Lejeföreningen på 5 000kr från
Simrishamns kommun.
Lejeföreningen har utgivit fyra nr av Lejebladet 2019 samt hittills tre nr under 2020.
Redaktionen utgörs av Pia Svensson och Morten Persson. Lejebladet delas ut till alla
hushåll i Vitemölla. Dessutom uppdateras Lejeföreningens hemsida www.vitemolla.org
kontinuerligt.
Facebook‐konto för Lejeföreningen.
Inköp under året till Lejeföreningen och Postahuset har varit följande: blommor, kruka
utanför Postahuset, fika till en av städdagarna, marschaller och dryck till Vitemölla lyser,
nya bänkar.

‐
‐
‐
‐
‐
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Stranderosionen – samtal med samhällsbyggnadsförvaltningen,
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens ordförande.
Hjärtstartare ‐ har uppdaterats med nya elektroder för barn och vuxna.
Ansökt om bidrag till Lejeföreninge från Sparbanken Syd.
Österlen lyser.
Lantmäteriet – lantmäteriförrättning. Lantmäteriets omprövning av gamla
vägföreningens område pågår. Resultatet kan bli att det föreslås flera olika
gemensamhetsanläggningar (GA) som behöver egna vägföreningar. Inga förslag finns
dock inte framme än.
Hanöbukten.
Kontakt med Stiftelsen skånska landskap – röjningsinsattser i Åhällan.
Frälsarkrans vid strandkanten.

Fester på Lejet
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.



Hamnfest
Mingelkväll

Övriga arrangemang i Lejeföreningens regi:





Yoga
Soppkvällar har genomförts vid Postahuset vid två tillfällen under året
”Österlen lyser” på Vitemölla
Nyårsfyrverkeri
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