Årsmötesprotokoll
Skummeslövsstrands Badortsförening
den 9 juli 2012
§ 1.

Ove Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkomnades
kommunens representanter Ove Bengtsson och Karl-Axel Jansson

§ 2.

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

§ 3.

Dagordningen godkändes.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll valdes Roland Karlsson och Oliver Schlick.

§ 5.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 6.

Ordföranden redogjorde för räkenskaperna och årsredovisningen godkändes.
Arne Henriksson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet.

§ 7.

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

§ 8.

Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad, 200 kr varav 35 kr går till SS
Stimmet för drift av Skummeslövsbadet.

§ 9.

Årsmötet beslutade om oförändrat arvode till styrelsen.

§ 10.

Val av styrelse
Ordförande på ett år: Oliver Schlick
Styrelseledamöter: Ove Johansson (1 år) och Peter Larsson (2 år)
Styrelsesuppleant på ett år: Helena Åström (fyllnadsval) och på två år Markus
Philipsson

§ 11.

Val av revisorer på ett år: Ingvar Kristoffersson och Arne Henriksson.

§ 12.

Val av revisorssuppleant på ett år: Staffan Holmgren.

§ 13.

Val av aktivitetskommitté på ett år: Majvor Nirvén, sammankallande, Jörgen
Bengtsson, Inger Mexnell, Nils-Göran Nilsson, Camilla Jansson, Zandra
Lundqvist, Lars Börjesson

§ 14.

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

§ 15.

Dragning i medlemslotteriet.
Första pris 750 kr: Margareta Nilsson, Strandridarvägen 26
Andra pris 500 kr: Violett Christiansson, Åsagatan 31
Tredje pris 250 kr: Ann Greth Svensson, Allarpsvägen 81

§ 16.

Mottagare av stipendium ur Nils O Nilssons 80-årsfond blev Ove Johansson för
aktivt deltagande i Badortsföreningen. Speciellt hans engagemang med
midsommarfirandet prisades..

§ 17.
§ 18.

Inga motioner hade inkommit.
Information
a. Ove informerade kort om vårt jubileum den sista helgen i juli. Kommunens
representanter kommer att medverka under eftermiddagen.
b. Ove Bengtsson, ordf. i miljö- och byggnadsnämnden och
Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare informerade om utvecklingen i
Skummeslövsstrand. Det har utvecklats ett centrum med förskola, läkare,
företag och restauranger. 1060 permanentboende finns. Framtiden kan bli att
Skummeslövsstrand blir ett attraktivt boendealternativ. Planläggningen för
stranden och parkeringar ska prövas för att få ett beslut som sedan kan följas.
Information om centrumbilden med korsningen vid Svens Livs redogjorde
Karl-Axel för.
Även inre kustvägen redogjorde Karl-Axel för. Det behövs mycket diskussion
innan det blir bra.
Äldre befolkning i Skummeslöv. Bra med t.ex. hyreslägenheter för yngre
personer. Sista året var det större utflyttning än inflyttning. Det behövs boende
för unga.
En fråga kom upp: Finns översiktsplanen i tryckt form? Man kan beställa från
kommunen. Finns på nätet för nedladdning.
Varför har byggnadsnämnden godkänt de små tomterna i området söder om
Svens Livs. Tanken var från början att bygga radhus och exploatören ändrade
till hus
Ofärdig fastighet i centrum. 2 år efter bygglov måste fastigheten bebyggas och
först efter 5 år kan kommunen sätta in åtgärder.
Stranden förstörs av vatten och vind efter strandröjningarna som gjorts. Större
artrikedom och att återställa strandhedarna var tanken bakom projektet.
Varför händer inget från kommunens sida? Det bara pratas och pratas och inget
händer. Var är lekplatsen som vi blivit lovade? Ove menar att allt finns med i
paketet som ska redovisas den 28 juli.
Inte bara skälla på kommunen, vi har fått farthinder och övergångsställe, men
det behövs fler farthinder.
Det finns inga fria ytor längs stranden längre om bilarna måste parkera utanför
stranden. De dagar när badandet lockar finns mycket folk och bilar på
stranden. Ambulans och polis måste kunna komma fram.
Kan inte kommunen åstadkomma något med sina 38 % av andelarna i
Tångallmänningen. Kommunen lägger stora pengar för att återställa efter varje
storm.
Vad kan man göra med bilar som stannar på stranden över natten? Ingen
lösning i sikte. Kan man begränsa tiden i detaljplanen. Hur löser amn
efterlevnaden.
Hur långt har Allarpsområdet kommit? Första detaljplanen klar och den andra
tog kommunen i veckan. Dessa har vunnit laga kraft.
Mobiltäckningen usel. Vem är ansvarig? Ny mast vid Vallebergavägen. All
kapacitet är riktad mot E6:an och inte mot Skummeslövsstrand. Förändring i
nätet har gjort att täckningen blivit sämre igen.
Vilket bredband finns tillgängligt i Skummeslöv? Laholms stadsnät finns
tillgängligt. Fibernedläggning efterlyses när kommunen gör andra
nedläggningen i gatorna.
Vem äger parkeringen mittemot Strandpensionatet? Det är kommunen som
äger den och den behöver iordningställas.
Kommer de stoppade nedfarterna bli permanent stängda? Det kommer att bli så

här framöver tills markägarna och kommunen kommer överens.
§ 19.

Övriga frågor
Nils tog upp Ulfs avgång som ordförande efter 22 år. Förslag att utse honom som
förste hedersordförande i föreningen. Förslaget godkändes.
Förslag att medlemslotteriet ska gälla endast de medlemmar som betalat
medlemsavgiften och finns representerade på årsmötet. Förslaget godkändes
Ove tackade Ulf och övriga avgående och kommunens representanter och alla
medverkande.

§ 20.

Mötet avslutades.
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