Årsmötesprotokoll
Skummeslövsstrands Badortsförening
den 18 juli 2011
§ 1.

Ulf Altinius öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnades
kommunens representanter Paul Gruber, gatuchef, Annica Pålsson, utredare, Nils
Danred, kommunchef och Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare.

§ 2.

Till ordförande för mötet valdes Ove Johansson och till sekreterare valdes Gun
Hedin.

§ 3.

Dagordningen godkändes.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll valdes Per Selldén och Staffan Holmgren.

§ 5.

Verksamhetsberättelsen som föredrogs av ordföranden godkändes. Ove
redogjorde i korthet för vad föreningen gjort under året.

§ 6.

Ordföranden redogjorde för räkenskaperna och läste upp revisionsberättelsen.
Årsredovisningen godkändes med tillägget att slutsumman ska justeras och
inkludera andelarna i Skummeslövsbadets Ek.F. på 10000 kr. Revisorerna
tillstyrker ansvarsfrihet.

§ 7.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010.

§ 8.

Styrelsens förslag att inför 2012 öka medlemsavgiften till 200 kr varav 35 kr går
till SS Stimmet för drift av Skummeslövsbadet beslutades.

§ 9.

Årsmötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsen förutom arvodet till
kassören som ska utgå med 15000 kr.

§ 10.

Val av styrelse, följande valdes:
Ordförande på ett år: Ulf Altinius.
Styrelseledamöter på två år: Nils O Nilsson och Gun Hedin.
Styrelsesuppleant på två år: Oliver Schlick.

§ 11.

Omval av revisorer på ett år: Ingvar Christofferssen och Arne Henriksson.

§ 12.

Omval av revisorssuppleant på ett år: Staffan Holmgren.

§ 13.

Val av aktivitetskommitté på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,
Inger Mexnell, Nils-Göran Nilsson, Tony Andersson, Ulrica Andersson och
Camilla Jansson.

§ 14.

Omval av valberedning på ett år: Jörgen Bengtsson, sammankallande,
Christine de Salvatore och Katarina Schlick.

§ 15.

Dragning i medlemslotteriet.
Första pris 750 kr: Gert Olsson, Elsa Birgers väg 20
Andra pris 500 kr: Evert Månsson, Hedhusvägen 58
Tredje pris 250 kr: Birger Lundström, Matrosvägen 17

§ 16.

Mottagare av stipendium och diplom ur Nils O Nilssons 80-årsfond blev Roland
Carlsson för förtjänstfullt och mycket uppskattat arbete vid ombyggnaden av
Skummeslövsbadet. Roland Carlsson tackade för utmärkelsen som han kände sig
hedrad av. En check på 1000 kronor överlämnades samtidigt till Roland som han
sedan skulle överlämna till SEF.

§ 17.

En motion hade inkommit från Görel Oldenburg. Motionen hade behandlats vid
vägföreningens årsmöte och kan därmed anses besvarad.

§ 18.

Information: Ulf påminde om picknick-kvällen på ängen den 22 juli

§ 19.

Övriga frågor (tillsammans med Vägföreningen).
* En medlem informerade om att det varit inbrott och uppmanade folk att vara
försiktiga och uppmärksamma.
* Lekplatsen efterfrågades. Ulf informerade om kommunens planer på en lekplats
men att placeringen fortfarande inte beslutats. Ett förslag på utformningen av
ängen kommer från anlitade konsulter inom ett par månader.
* Hur långt har projektet Bryggan kommit? Ulf informerade om att kommunen är
positiv till att gå vidare med ansökan om vattendom men eftersom man inte har
rådighet över stranden måste frågan lösas med Tångallmänningen först.
*Frågan om projektstödet från Region Halland och Länsstyrelsen på 80.000
kronor besvarades med att beloppet har används till en förstudie med WSP som
konsulter. Någon miljökonsekvensbeskrivning har inte utförts.
* Frågan om vem som kommer att äga bryggan ställdes. Ulf svarade att frågan
inte kommit upp till diskussion men ansåg att kommunen i samverkan med
Badortsföreningen är mest troliga.
* Frågan vad som kan göras för att förbättra strandmiljön ställdes. Stranden och
vattnet är smutsigt och dyigt och det känns inte inbjudande att vistas på strand en
eller i vattnet. Detta är ett ständigt återkommande problem som det inte finns
någon lösning på. Kommunens representant informerade om att det är enorma
kostnader förknippat med att samla ihop tången, urvattna och torka den och sedan
frakta den för deponi. Sörjan i vattnet är omöjligt att göra något åt. Kanske
kommer vattnet att bli bättre när reningsverket stängs. Kommunen vill i
framtiden avsätta mer pengar till strandskötseln.
* Frågan om flaggorna vid infarten till Skummeslövsstrand diskuterades. Varför
flaggor med namnet Laholm istället för Skummeslövsstrand? Kommunens
representant svarade att alla flaggor i kommunen är likadana för vi är alla en del
av samma kommun.
* Vägsituationen i kustområdet diskuterades, bl.a. Inre Kustvägen. Det har varit
mycket diskussion med Trafikverket men detaljerna är inte klara ännu. Det har
avsatts pengar för en ny vägförbindelse mellan Båstad och Skummeslövsstrand
och förhandlingar pågår mellan kommunen och Trafikverket om en 60-väg där.
Det ska även komma en norra kustväg men inget är beslutat.
* Eventuell ny bebyggelse i Svarvareskogen och angränsande skog diskuterades.
Ulf informerade om att Badortsföreningen är helt motståndare till all ny
bebyggelse i skogen och att detta har framförts i skrivelse och på möte med
kommunen. Kommunens representant Nils Danred meddelade att planprogram
för ny bebyggelse i Svarvarskogen och österut inkl. ny väg ej är påbörjad pga.
synpunkter från badortsföreningen, att en översiktsplan för hela
Skummeslövsstrand påbörjas under hösten och att man då kommer att ta hänsyn
till ortsbornas önskemål.

§ 20.

Mötet avslutades. Kommunens representanter tackades. Styrelsen fick beröm av
en mötesdeltagare, Anna Nilsson, som tackade för allt vad vi har uträttat under
året.
Nils avtackades av vägföreningen för lång och trogen tjänst och han utsågs även
till hedersstyrelseledamot i vägföreningen.
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