Protokoll
2017-09-26
Styrelsemöte, Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler.
Närvarande: Kerstin Lundh, Anna Georgsson, Kaj Bengtsson, Susanna Johansson,
Anette Johansson och Lasse Bengtsson.
§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Susanna Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 4. Information till och samtal med valberedningen: Bo Guhrés, Marianne
Johansson och Marita Bertilsson.
§ 5. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§ 6. Rapporter:
a) Kassörens rapport. På placeringskontot finns 300 000 kronor, på
transaktionskontot 11 362 kr. Arrenderäkningen till Varbergs kommun är
betald.
b) Två lediga lotter finnes för närvarande, 132 A och 183. Till den förstnämnda
finns en intresserad.
c) Två nya kolonister på lott 95/96.
d) Av de sju kolonister som tidigare fått uppmaning att städa/åtgärda sina
lotter har fyra följt uppmaningen, en lott har sålts och två blir föremål för
fortsatt handläggande.
e) Den nya hemsidan är igång, material fylls på succesivt.
f) Byggandet av förråd. Ännu inget besked från byggnadsnämnden.
g) Upprustning av det gemensamma ytorna. Skisser ska göras under vintern
för att kunna presenteras på årsmötet till våren.
h) Legus rör kommer att byta/rusta upp vattenposterna 5-6 oktober, då
kommer vattnet att vara avstängt. Efter detta får inga egna permanenta
inkopplingar göras. Vattnet stängs av för säsongen under vecka 41.

§ 7. Inga bordlagda ärenden.
§ 8. Inkomna skrivelser:
En skrivelse från kolonisterna på lott 105 angående handläggningen av ärende om
byggande av förråd. Ordförande svarar på skrivelsen.
§ 9. Övriga frågor:
a) Bror Sjödin har åtagit sig att sköta uthyrningen av föreningens maskiner,
erbjudandet tas tacksamt emot.
b) Vivab begär en fast avgift för vattnet på 14 964 kronor enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige. Kassören ombesörjer betalning.
§ 10. Nästa styrelsemöten: 25/10 och 22/11 kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler.
§ 12. Mötet avslutades.
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