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Mirten Pilsson, Bitsmansvfigen 53

Gernot Kiebach, Anders Nilsson, Kicki Nordblad-
Giiransson, Mirten Pilsson och Peter Gustafsson

$1. M<itets dppnande

Ordforande Anders Nilsson hdlsade oss alla vdlkomna.

$2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Kicki Nordblad-G6ransson att f6ra dagens protokoll.

$3. Godkiinnande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkdnna dagordningen.

$4. Fri regiende protokol l/Avstdm n i ng av kva rstiende pu n kter

FdregAende mdtesprotokoll gicks igenom och det dr en del saker som ligger kvar f6r itgiird.
Parkeringen utmed B6tsmansvdgen dr nu l6st och Vellinge Kommun kommer inte att dndra
p6 de regler som finns. Det dr bara att rdtta in sig efter dessa. Parkering fAr alltsi ske med
de fordon som vi har och detta i 24 timmar. Sedan m6ste fordonet flyttas. Vi jobbar ocksd
vidare med att fA in offerter pA de arbeten som behover g6ras pA garage och gdststuga. Se
ny punkt nedan. Kicki Nordblad-G6ransson hAIIer pA med "Drop Box", sA att vi fir ett
gemensamt program fdr v6ra filer. Elen i gdststugan dr nu undersdkt och vi arbetar vidare
med offert fr6n elektriker fdr dndring av amperen till 16 frfun 20. Detta skulle g6ra kostnaden
nSgot ldgre per 6r. Trddg6rdsdagen kommer nedan i en ny p.unkt. Mailadresserna dr ocks6
genomgdngna och vi saknar en del adresser, som vi kommer nu jobbar med att fi fram.
Sydantenn dr ocks6 utagerat, eftersom sdndningarna fungerar bra just nu. Gdststugan dr
inte uthyrd sA som vi ir vana med frAn tidigare ir. Vad detta beror pA vet vi inte. Fr6gan
kommer att lyftas pd Arsm6tet. Vi kommer i alla fall att 96 igenom inventarier i stugan for att
se vad som beh6vs gdras f6r en uppfrdschning och vad detta skulle innebdra
kostnadsmdssigt. Vad gdller v6r hemsida 6r nu kontaktperson uppdaterad och avgift f6r 2O1l
ska betalas. Tvdttplattan 6r ocks6 pi gAng. Vi kontrollerar kranar som droppar och diverse
andra sm6fel.
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Vi kommer ocksd att kontrollera oljespillet vid tvdttplattan. Vilka regler som gdller for detta?

$5. Avstfimning gdllande bokf6ring 2017.

Gernot Kiebach rapporterade att inget speciellt var att redovisa. Allt var pi ging och
fungerade. Det kom dock upp en del orosmoment gdllande kostnader f6r 2017, som
dessvdrre dverstiger budget n6got. Vi mAste ddrfor diskutera dessa kostnader pA ndsta
Arsmdte.

$6. Offerter gdllande renovering av garage och giststuga

Offerter gdllande ovanstiende dr pi ingAng och kommer under sommaren att gAs igenom fdr
att bestdmma vad och hur mycket som ska renoveras och g6ras. Vi fortsdtter alltsA med
detta arbetet.

$7. Renoveringar inom omr&det

FOr att kunna utf6ra de viktigaste underhAllen diskuterades om nigon inom fdreningen skulle
kunna skota n6gra av dessa uppgifter mot ersdttning exempelvis iform av anvdndande av
gdststugan. Diskussionen fortsdtter.

$7. Krdftskiva

Krdftskivan iir planerad till den 19 augusti och inbjudan kommer att ske under juli. Anmdlan
ska ske till Kicki Nordblad-G6ransson senast den 6i8 2017.1 dagsldget har vi ett tiilt och vi
vet inte i skrivande stund hur mAnga man kan sitta i detta. Vi kommer att stdlla in bord med
duk p6. Sedan fdr var och en ta med vad som behovs i 6vrigt. I det medhavda ingAr di ocksi
stolar.

$8. Brandskydd

Rdddningstjdnsten iTrelleborg har nu haft ett informationsm6te. Vi kommer att ta in offerter
pd kostnad av brandvdggar mellan husen. Ndr vi fAtt in dessa 96r vi ut med kostnaden och
varje husdgare fir sjdlv avg6ra om de vill utf6ra denna f6rstdrkning.

$9. Triidgirdsdag 3Ug 2A17

En trddgArdsdag kommer att dga rum enligt ovan datum. Vi kommer di att utfora
nedklippning av buskage och rensning av ogres runt ivira oiit<a gAngar. Vi hoppas pA stor
anslutning.
SkandrsgArden ser sedan till att alla sdckar blir bortforslade tilltippen.
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$14. M6tet avslutas

Ordf6randen tackar fdr visat intresse och hdlsade oss vdlkomna till ndsta mdte, som Ar den
14 augusti hos Peter Gustavsson, BAtsmansvdgen 13 klockan 18.30.

Skandr 10 juli2017

/*Le{
Anders Nilsson
Ordforande

Kicki Nordblad-Gdransson
Sekreterare


