M I N N E S B E R G -A G G A R P S

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll för ordinarie årsmöte 2004
Datum:
Plats:
Tid:

Måndagen den 17 maj 2004
Minnesbergs Folkets Hus
19.00

Närvarande:

14 st. röstberättigade.

§

1

Till mötesordförande valdes Roland Friberg.

§

2

Till mötessekreterare valdes Hans Jonsson.

§

3

Till justeringsmän valdes: Agneta Persson och Marianne Halling.

§

4

Kassören föredrog styrelsens och revisorernas berättelse.

§

5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§

6

Ingen motion från medlemmarna eller framställning från styrelsen hade
inkommit.

§

7

Beslöts oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna.

§

8

Beslöts oförändrad debiteringslängd. Ordföranden redogjorde för
styrelsens förslag till budget. Beslöts oförändrad avgift för 2004.

§

9

Valdes Hans Jonsson till sekreterare för 2 år (2004 och 2005).

§ 10

Valdes Anette Mauritzon och Mats Johnsson till revisorer för 1 år
(2004).

§ 11

Beslöts att det inte finns behov av valberedning.

§ 12

Övriga frågor
•

Diskuterades den årliga motortävlingen i Minnesberg arrangerad av
MGCC. Påtalades problem och brister i arrangemangen. Efter
omröstning med 11 st. för och 2 st. emot beslöts ge MGCC
möjligheten att arrangera motortävlingen under förutsättning att:
1) MGCC:s tävlingsledning obönhörligen går att nå via mobiltelefon
under hela arrangemanget.
2) Fler funktionärer skall engageras och största möjlig fokus skall
riktas på säkerheten kring arrangemangen.
3) Det skall stå en funktionär vid in- och utfarterna till
tävlingsbanan.
4) De förberedda tiderna för passage under tävling skall hållas.
5) Det skall inte vara några problem att vid behov tillfälligt avbryta
tävlingen för passage genom tävlingsområdet.
6) Arrangemanget koordineras med idrottsföreningen för att
undvika att motortävlingen stör fotbollsspelet.
Förslag till tävlingsdag 2004 är den 21 eller 28 augusti.

•

Styrelsen har i en skrivelse till Trelleborgs kommun reserverat sig
för transporter i samhället samt in- och utfart vid gamla affären
som ett resultat vid en eventuell etablering av affärsverksamhet å
Minnesberg 1:38 (gamla fabriken).

•

Det grus som läggs ut på vintern i backarna upp mot bruket och
fotbollsplanen rinner ner i dagvattenbrunnen vid busshållplatsen
och riskerar fylla igen såväl brunn som ledning. Anmodas ansvarig
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