PÅLSTORP SOMMARBY
DAGORDNING HÖSTMÖTE
2017-09-23

1.

Mötets öppnande.
En tyst minut Bertil Andersson

2.

Val av ordförande – Linda Bengtsson

3.

Val av sekreterare – Claus-Jörgen Wrang

4.

Val av räknare/justerare – Rolf Persson stuga 11 & Gabriella Hammarström stuga 19

5.

Godkännande av dagordningen. - Ja

6.

Frågor att behandlats:











Regelverk uppdatering:
Regelverket har uppdaterats under 2017 och kommer att vara ett levande dokument. Finns
på Hemsidan.
Förtydligande:
Höjd på fruktträd är max 3 meter. Kom överens dina med grannar om höjden på dina träd
så att det inte störs. Tomtträd och ut mot gemensam gång max 3 meter. Håll rent på
tomtgränsen till dina grannar. Samtala med varandra.
Föreningens träd kommer att beskäras.
1 april 2018 skall alla träd och buskar vara klippta inom regelverkets bestämmelser.
Regelverket gäller efter enhällig röstning.
Nya kontrakt:
Alla medlemmar skall skriva under de nya kontrakten, intyg för avlopp och byggen och titta
över sina ritningar. MEX vill ha in alla uppgifter som kontroll och uppföljning.Alla dokument
finns i klubbhuset och alla stugor har en egen mapp. Leta upp din mapp och fyll i och skriv
under. Lämna kvar din mapp i klubbhuset så att styrelsen kan göra säkerhetskopia sedan
får du mappen för att förvara i din stuga.
Uppdaterade stadgar – 2a omröstningen göras
Stadgarna godkändes genom enhällig röstning och gäller från och med 23.09.2017
Intyg VA – Uppföljning installationer kommer att ske.
Intyg Ritningar/ Bygglov – Uppföljning byggnationer efter 1/1-2017 kommer att ske.
Övriga frågor
 Platsbyte av Boulebana
Förslag på att flyta Boulebanan till en plats bredvid Klubbhuset godkändes.
Styrelsen budgeterar för detta år 2018 och den nya anläggs under
Pliktarbetsdagar 2018.
 Försäkring av stugorna
Alla måste lämna in en aktuell kopia på sin försäkring över sin stuga. MEX vill ha
detta.
 Grön container:
Allt måste klippas ner till en armlängd, inga stammar och stockar, inget grus eller
sten. Vi betalar inte hyra utan endast tömning men det läggs på högre avgift om vi
inte följer deras bestämmelser. Hjälps åt att packa tätt och fylla på med början
längst in i containern.
Kassören skall kolla upp kostnaden för tömningen och om det finns tillägg.
 Låsen vid grindarna skall ses över och göra grindarna inbrottsäkrare.
Manfred skall prata med Håkan som är plåtslagare.
Förslag om att sätta på fjäderbelastning även på bakre grinden.
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7.

Pliktarbetsdagar namn kommer att ersättas 2018 av Arbetsdagar eller
Förvaltningsdagar. Styrelsen tar ett beslut och meddelar på Årsmötet 2018. Fler
dagar och platser under 2018.

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

__________________________________

___________________________________

Justerare

Justerare

___________________________________

_____________________________________
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