Protokoll fört vid Åsljunga Intresseförening Årsmöte 2009-03-02
Närvarande: Anders Kristensson, Paul och Monica Pintscher, Sven-Erik Alfredsson, CarlErik Green, Anders Green, Mona Green, Karl Svensson, Gisela Hector, Per Hector, Kenneth
Jacobsson, Hans Sjödahl och Ulf Hansson plus ett antal åhörare som kommit främst för att se
och höra Sven-Erik Alfredssons berätta om sin FN-tjänst i Gaza 1960-61
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Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen upplästes och godkändes, mötets utlysning
godkändes.
Till ordf. för mötet valdes Ulf Hansson
Till sekreterare valdes Ulf Hansson
Till att justera protokollet valdes Karl-Erik Green och Anders
Green
Föregående mötes protokoll upplästes och lades till
handlingarna.
Årsberättelsen upplästes och godkändes.
Kassaberättelsen upplästes och godkändes.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2008.
Mona Green, Christina Nilsson och Ulf Hansson omvaldes
för 2 år.
Till revisorer omvaldes Karl Svensson och Sven-Erik
Alfredsson. Och till revisorsuppleant valdes Monica
Pintscher.
Medlemsavgift för 2010 beslutades oförändrad 50:- per
medlem alt. 100:- per familj.
Skötseln av badplatsen ska även i sommar skötas genom ett
rullande schema där alla som deltog 2008 åtar sig en eller ett
par veckor var. Dessutom anmälde Annicka Bäcke sig för en
vecka. UH undersöker vilka dagar det blir soptömning i
sommar.
Inga inkomna motioner fanns att behandla.
Vårens aktiviteter: Vårstädning på badplatsen den 4/4 kl.
09.00, då även ev. reparationsbehov av huset ska ses över.
Övriga frågor:
-Sand till vid behov,
-Anders Kristensson erbjuder sig att söka av området under
hopptornet med sitt båtmonterade ekolod liksom förra året.

-Även i år ska flygblad delas ut till alla i Åsljunga, för att
informera byborna om badplatsen.
-Alla som deltar i skötseln av badplatsen ska ha var sin
nyckel. Ulf H ombesörjer detta.
-UH undersöker möjligheten att införskaffa robusta alternativ
på bord/bänkar för placering vid badplatsen.
-Hopptornets kvalitet/standard diskuterades. UH undersöker
med kommunen om man har någon kontakt som kan vara
behjälplig med besiktning av tornet. I annat fall gör styrelsen
en egen bedömning.
-Grillplatsen ska renoveras under sommaren med ny grill i
form av betongrör och ett rejält galler för grillning. Nya
robusta bänkar ska också sättas dit. UH undersöker och
aktiverar entreprenörer vid behov.
-ÅSK har ställt frågan om sponsring från Intresseföreningen.
Detta avslogs.
-Aktivitetsgruppen valdes formellt att bestå av:
Sven-Erik Alfredsson
Gisela Hector
Maria Roth
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Mötet avslutades och ordf. tackade för visat intresse.
Efter mötet berättade Sven-Erik Alfredsson om sin FNtjänstgöring i Gaza 1960-61

Vid protokollet Ulf Hansson
----------------------------------Justeras:
---------------------------Carl-Erik Green

-----------------------------------Anders Green

