VITEMÖLLE LEJEFÖRENING
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 9 juli 2021 – 15 juli 2022
Vitemölle Lejeförening ska arbeta för ett trivsamt och välkomnande Vitemölla. Föreningen
ska bevaka och främja åtgärder och intressen som är gemensamma eller av allmän betydelse
och ska genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen på
Vitemölla.
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, Pelle Gemmel suppleant och Marianne Ahlgren
suppleant.
Firmatecknare för styrelsen 2021–2022
Pia Svensson och Niklas Martinsson
Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Christina Nelke sammankallande, Bengt Leksell,
Madeleine Axelsson, Lennart Krantz, Anders Lorentzon. 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 Mauritz Pergament
och Gunvor Stenlund.

Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid 2021 kalenderårs utgång 148 betalande medlemmar. Årsavgiften 2021
har varit 300kr där 100kr fonderas för kommande kostnader för Postahuset. Årsavgiften
2022 är 300kr där 100kr fonderas för kommande kostnader till Postahuset.
Föreningens ekonomi är mycket god detta kalenderår. Kassabehållningen den 31 december
2021 var 33 436 kr och 0 öre. Ekonomin i sin helhet redovisas i särskild, av revisorerna i en
granskad rapport. Det ekonomiska verksamhetsåret följer kalenderåret, medan
verksamhetsberättelsen i övrigt avser perioden juli till juli det vill säga mellan årsmötena.
Årsmöte 2021
Årsmötet 2021 hölls i Postahuset den 9 juli kl.16.00 med 34 medlemmar närvarande.
Stadgeenliga förhandlingar och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse
presenterades och godkändes.
Styrelsens arbete under 2021–2022
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med följande:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Fortsatt att hålla en god dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamns
kommun.
Anordnat aktiviteter på Lejet.
Trafikfrågor på Lejet.
Vi har städat stranden, heden, busshållplatsen och killan vid två tillfällen.
Tagit bort söndriga sumpar på norra piren.
Vi har ansökt och fått beviljat för utsmyckning av byn till Lejeföreningen på 5 000kr från
Simrishamns kommun.
Lejeföreningen har utgivit fem nr av Lejebladet 2021 samt hittills tre nummer under
2022. 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, jord till
krukorna utanför Postahuset, marschaller till Vitemölla lyser och glögg med tillbehör när
granen tändes på Torget.
Österlen lyser.
Fortsatt att hålla en god kontakt med Lantmäteriet angående lantmäteriförrättning.
Lantmäteriets omprövning av gamla vägföreningens område pågår. Resultatet kan bli att
det föreslås flera olika gemensamhetsanläggningar (GA) som behöver egna
vägföreningar.

‐

Under året hart Lejeförening fått en hommeflotte av Sten och Torbjörn Olsson och
påbörjat ett arbete med en organisation och planering kring en bastuflotte. Redovisas
som en separat punkt under årsmötet.

Arrangemang och fester i Lejeföreningens regi:
Soppkväll
Vårfest
Hamnfest
Mingelkväll
Midsommarfirande
Adventsfirande med julgranständning och glöggmingel
Österlen lyser på Vitemölla
Nyårsfyrverkeri
Höststädning
Äggarullning
Vårstädning

Vitemölla den 15 juni 2022
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