Kalmar Södra koloniträdgårdsförbund

Protokoll Sommarmöte 16 juli 2017

Ordförande Eva-Lena Larsdotter hälsade medlemmarna välkomna.

Information från styrelsen:
 Nya anslagstavlor.
Intresse-lappar för stugköp får sitta på anslagstavla i 3 veckor, därefter flyttas namn och
kontaktuppgifter över till lapp på anslagstavlan vid föreningslokalen.
 Gräsklippare inköpt.
Den visades på plats och Bosse instruerade hur den ska köras.
 Uthyrning föreningslokalen
Rutinen för uthyrning av föreningslokalen har setts över. Nu sker överlämning av nyckel vid
lokalen. Vid återlämnande av nyckel görs även godkännande av städning. Om städning ej till
belåtenhet kan en städavgift beläggas på den som hyrt lokalen.
Uppdaterade ordningsregler finns på väggen i föreningslokalen.
 Boule-banan invigdes 15 juli.
42 personer deltog.
Stor eloge till de som byggt banan.
 Ekonomi
Arrendet är inbetalt.
Behållning på kontot: 322 727 kr
Kostnad för boule-banan: 7400 kr
Kostnad för översyn släp: 5 711 kr
Kostnad gräsklippare: 6000 kr + gamla traktorn i inbyte
 Jubileumsfesten
Start 29 juli klockan 13:00
Tal, musik, utdelning av bok mm fram till ca 14:30
De biljetter som betalats men ej hämtats ut hämtades efter sommarmötet, men kan också
hämtas vid festens början.
Fest klockan 18:00.
Fritt för andra att delta vid dansen, efter middagen.
Programpunkter meddelas via email och anslagstavla.
 Avfallshantering
Avfallshanteringen fungerar bra!
Midsommar-helgen gjorde KSRR en miss och några tunnor blev ej tömda. Rutiner
kontrollerade.
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 Trafiken
Sänk hastigheten vid infarten.
Vägarna ej anpassade för hård trafik.
Kontakta styrelsen om ordningsregel kring ur/avlastning ej efterföljs. Reglerna gäller även
hantverkare.

 Höstmarknad
Mustning 23 september och 8 oktober.
Dåligt frukt-år.
Måste vara ett visst antal anmälda för att mus tning ska hållas. Anmälningslistor sätts upp på
anslagstavla.
Gemensam marknad som ska innehålla produkter med koloni-anknytning.
Meddela kontaktpersoner för Höstmarknad, se anslag, om intresse finns för att hålla öppen
trädgård. Fler idéer välkomnas.
Vinnare av squash och solros utses.
Eventuellt ordnas tipspromenad.

Utflykt 20 augusti
Utflykt till Widebergs trädgård i egna bilar.
Visning av trädgård + grillning efteråt.
Anmälningslista sätts upp på anslagstavla.

Diskussioner och framförda åsikter
 Hög trottoarkant vid infarten till koloniområdet.
Diskussion med kommunen påbörjad och fortsätter.
 Gungor
Nya gungor uppsatta av okänd donator.
 Vägar
Gropar kommer att fyllas på med sand.
 Websidan:
http://www.kolonikalmar.eu
kommer även att stå som info på anslagstavlan.
 Lampor
Info från förra ordförande att inköpta glödlampor finns i garaget.
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 Dusch
Lämna dusch som du vill hitta den!
Rensa bort ev. hår i dusch samt medhavda saker.
Behövs ett anslag om skötsel av dusch.
Städning av toaletter och dusch utförs av Gunnel Johansson. Alla nöjda med städningen!
 Övrigt
Stege inköpt till föreningslokalen.
Toalett-dörrarna på södra sidan är om-målade.

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagande.

Vid protokollet

Liselotte Pettersson

Justerare

Eva-Lena Larsdotter

