Halvårsmöte 2019.

Östra Sommarstadens koloniförening.

Koloniföreningen Östra Sommarstaden i Malmö
Halvårsmöte 2019-09-29 kl 11:00, plats A98
Protokoll
1.

Mötets öppnande
Torun Jorde förklarade mötet öppnat

2.

Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängd och dagordning godkändes.
Totalt 51 röstberättigade.
Från A-sidan 30 st och från B-sidan 21 st

3.

Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Ja. Synpunkt från kolonister att det är önskvärt att
informationen även ska sättas upp på anslagstavlan vid
backen.

4.

Val av ordförande att leda mötet
Torun Jorde valdes att leda mötet.

5.

Val av protokollförare
Johan Jungman valdes till protokollförare.

6.

Val av justerare
Ulrika Åshammar A27 och Annette Murray B 63 valdes att
justera protokollet.

7.

Val av rösträknare
Samma som justerare: Ulrika Åshammar och Annette Murray

8.

Fastställande av underhållsplan, budget och avgifter
inför nästkommande kalenderår:
- Underhållsplan gås igenom.
- Påpekas att det är ett underskott avseende
medlemsavgifter och arrendeavgift.
- Hur skall kostnaden redovisas avseende vatten, el.
Tidigare beslut att detta skall redovisas var för sig.
- Synpunkt framkom avseende lön, arvode och huruvida
detta belopp är rimligt.
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Synpunkter angående gångar att sprida ut grus/inköp
av grus. Och huruvida (eller om) detta belopp räcker.
Synpunkter angående underhållsplan att den ska
sträcka sig framåt i tid för ett flertal år.
Budget och underhållsplan blev godkända.

9.

Övriga ärenden
- Bredbandsgruppen-info. Informerar om trådlöst
internet som den troliga lösningen. Inget prisförslag
ännu. Arbetet fortsätter. Ny info och beslut tas längre
fram.
- Grindar och skalskydd inklusive gång mot
parkering/Veberödsgatan-(ev. Friskis och Svettis).
Olika lösningar undersöks och samordning kommer att
ske med berörda aktörer.
- Vår- och höstsyn (samt skötsel av lotter och stugor).
Önskemål om att trivselregler och ordningsregler följs
och att styrelsen följer upp med åtgärder/info.
- Invasiva växter på koloniområdet. Önskemål om
åtgärd angående detta.
- Information om att fruktpress är inköpt och finns för
utlåning, information att det finns jordfräs och
kompostkvarn också för utlåning. Synpunkt huruvida
fruktpress kan stå där den står relaterat till hygien.
Hygienaspekterna kommer att undersökas av
styrelsen.
- Belysning minigolfbanan information – Pris ca 4000 kr
per armatur och ett uppskattat behov av
installatör/försäljare är 2 armaturer per träd (4
armaturer). Installationskostnad och grävning
tillkommer.

10.

Mötet avslutas
Torun avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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___________________________________
Sekreterare
Johan Jungman B08

___________________________________
Mötesordförande
Torun Jorde A92

___________________________________
Justerare
Ulrika Åshammar
Stuga A 27

___________________________________
Justerare
Annette Murray
Stuga B 63
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