Protokoll fört vid möte med Minnesberg‐Aggarps samfällighetsförening 2019‐05‐07

Plats: Hos Sofia Åkerman i Minnesberg Tid: 18.30
Närvarande: Göran L, Stefan T, Cecilia W, Peter C, Marie C och Sofia Å
Frånvarande: Malin C

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Peter valdes till justerare
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Åtgärdslista
Åtgärd

När

Laga utfarten till väg 108
● Uppfräsning i mitten

Ansvarig
●

●

Stefan har åkt runt med
Svevia 7/5
○ de gör offert
Besiktningsprotokoll på
Net At Once´s skador ‐
Svevia gör offert på det
också

Brunnar ‐ rensning och fyllning av hål, Neglén har gjort jobbet ‐ utanför
se fg protokoll
byn

Stefan

Stefan

Lerig väg p g a arbete vid
Minnesbergs gård.

Göran har pratat med Magnus. Är Göran
renare nu.

Asfaltering efter fibergrävning, även
påfyllnad

NetAtOnce skulle åtgärda
(Svenska bygglandslaget i
konkurs). Påfyllnad gjord men
behövs mer. Asfaltering ej gjord.

Stefan håller på enl tips från
advokat

Hinder till rastplatsen, städning

OK

Göran

Kantklippning

Stefan har beställt kantklippning
av Kullebo, genomförs före
midsommar

Stefan

Byte av ägare till domänen
minnesberg.se + ordna autogiro för
årlig faktura

●

●

Ägarbyte för domänen är
klart ‐ ägare är nu
Samfällighetsföreningen
Ordna autogiro kvarstår

Cecilia

Webbsida ‐ ny webbsida skapas i
programmet WordPress.

Påbörjas under hösten

Cecilia

Biltävling MSCC augusti 2019

Hålls som vanligt? Hör m Mats Ek

Cecilia

6. Göran redogjorde för den ekonomiska situationen. Vi hade lite under 300.000:‐ i början av året.
Vi har fått 40.779:‐ från Trafikverket och 20.390:‐ i bidrag från Trelleborgs kommun.
13.000:‐ ska betalas till Svevia för snabeljobb.
Disponibelt belopp nu: 336.383:‐
Medlemsavgifter ska vara betalade senast 30/6 och för Magnus Hansson skickar Göran fakturor
‐ en per månad ‐ förslag 5000:‐.
Göran har köpt in nytt ekonomisystem: Visma ‐ Ekonomisystem för föreningar, då det gamla
systemet inte uppfyllde våra krav och behov. Systemet som diskuterades vid årsmötet var inte
längre intressant, passade inte vår förening.

7. Övriga frågor:
●
●

●

Kullebo har fakturerat oss 6.000:‐ för att ha satt i och tagit upp snöpinnar.
Cecilia skriver om Verksamhetsberättelse för 2018 så att den får rum på en sida,
alternativt att viss text finns på sida 2, inte enbart signaturer ‐ skrivs sedan ut för
underskrift av alla
Marie har ny mailadress: marie.karlsson55@outlook.com, tel 070‐5567572

8. Nästa möte ‐ tisdag 10 september kl 18.30 hos Stefan på Videgatan 7 i Svedala
9. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

…………………………………………….
sekr Cecilia Wettstam

…………………………………….

…………………………………

ordf Stefan Thörnblad

just Peter Carlstedt

