Kortfattad resumé av höstårsmötet vid Elinelunds Sommarstad
19 oktober 2017.
Mötet besöktes av 58 röstberättigade (en röst per stuga) vilket är 21,6 % - det innebär att
dessa närvarande representerade alla frånvarande i besluten nedan.
Läget för 2017 är att vi under året installerat 9 nya belysningsarmaturer i gångarna från
Elinelundsvägen, lagt nytt grus på dessa gångar samt viss uppfräschning av och kring
Föreningshuset. Kvalitén på ogräsrensning har inte varit tillfredsställande och måste
prioriteras 2018.
2018 har beläggning av halva Lineuspromenaden samt återstående gångar planerats. Någon
ytterligare utbyggnad av belysning sker ej detta år då vi avvaktar vad som händer i samband
med utbyggnaden av Elinegård - bl.a. cykelväg med belysning längs hela koloniområdet.
Frågan är således bordlagd t.v. Föreningshuset ska rustas upp med målning och
handikappanpassning av en toalett. Vi behöver hjälp av er kolonister med att sköta våra
rabatter och ”torg” men även någon som tar ansvar för och genomför arrangemanget kring
Midsommar och Kulturkvällar – festgeneral adjungerad till styrelsen. Är Du intresserad så
hör av Dig till mig på adress nedan.
Beslut fattades om att
•
•
•
•

Permanenta vakthållning alla dagar 1/11-30/4 – ökad kostnad 50 kr/år
Höjning av medlemsavgiften med 200 kr -tidigare intäkt täckte ej kostnad
Höjning av administration med 200 kr – beslut 2015 – ej verkställt
Ny avgift 200 kr till en Reparations-/underhållsfond för kommande underhåll av våra
byggnader

Total kostnadsökning 650 kr/år eller 325 kr per faktureringstillfälle.
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Nya utökade ordningsföreskrifter fastställdes med huvudsaklig ändring av
punkt 6 (finns på hemsidan):

6. Störande verksamhet som t.ex. gräs- och häckklippning, byggarbeten eller annat får ej
utföras under tiden 1 juni till 31 augusti:
-måndag t.o.m. torsdag före kl. 07.00 och efter kl. 20.00
-fredag före kl. 07.00 och efter kl. 18.00
-lördag före kl. 08.00 och efter kl. 15.00
-sön- och helgdagar inte alls.
Förbud råder under veckorna 25-28 avseende ny-, till- och ombyggnad där
maskiner/verktyg med hög ljudnivå används t ex spikpistol, kapsåg, borrning,
stenkapning etc. Vid tveksamhet kontakta styrelsen.

Som en förberedelse för årsmötet i mars, där beslut ska fattas, gjordes en genomgång av två
förslag till nya stadgar – ett från styrelse och ett från en medlem. Ett stort och viktigt beslut
på nästa årsmöte!!
En fråga som kom upp betr. § 32 i dagens stadgar – ”Vid föreningens upplösning ska de
behållna tillgångarna fördelas mellan medlemmarna” – denna lydelse kommer att vara
oförändrad (enl. avstämning med Koloniförbundet).
Nästa årsmöte kommer att äga rum den 20 mars 2018 på Limhamns Folkets hus.
Tack för detta budgetåret!!
Styrelsen genom Lars Elmgren
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