Styrelsemöte 2005-01-12.
Protokoll fört vid Ballingslövs byalags ordinarie styrelsemöte 2005-01-12.
Närvarande: Stewe Sandberg, Bo Isendahl, Magnus Lindström, Christer Nilsson,
Erling Svensson samt Per Stenebo.
§1

Ordförande Stewe förklarade mötet öppnat.

§2a

Dagordningen fastställdes med några tillägg.

§2b

Per Stenebo valdes som tillfällig mötessekreterare.

§3

Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes.

§4

Hemsidan har uppdaterats och adressen spridits genom
föräldraföreningens blad. Anmälan om nyhetsbrev via adressen
byn@ballingslov.nu har skapats. Ej offentlig avdelning för styrelsen skall
ordnas.

§5

Ekonomisk rapport: 2005-01-12 fanns 14 967 kr i kassan.
Ränta har tillkommit, pg-avgifter har betalats.

§6

Tågstopp: Skrivelsen ”Koncept 3 – 2004 11-19” från byalagen i Tjörnarp,
Sösdala, Tormestorp, Hästveda och Ballingslöv till regionala
utvecklingsnämnden i Region Skåne skall läggas ut på hemsidan, Stewe
mejlar Per denna.
Ritva Nilsson har kallat till möte om tågstopp. Vi skall ordna
representant(er) från byalaget.

§7

Valborgsfirande kommer att ske traditionsenligt i Ballingslöv.
Föräldraföreningen med Christian och Lars-Göran i spetsen håller i lekar,
korv, läsk och godis.
Tillfråga Ryttarföreningen om dom vill ha ponnyridning eller dylikt -Stewe.
Fyrverkerier för ca 1000 kr skall anskaffas –Magnus.
Magnus ordnar även marknadsstånd eller motsvarande.
Christer pratar med markägaren (Nils Hansson, Birgitta Nordqvist) om
tillställningen samt ordnar grillplatsen med tillbehör.
När markägaren tillfrågats kan vi lägga ut info på hemsidan.
Stewe pratar med brandvärnet samt fixar kraftprovsapparat.
Per och Stewe ordnar luftgevärsskytte.
Erling fixar kraftverk.

§8

Skötsel av grönytor: Christer pratar med BGoIF om dom vill fortsätta med
skötseln, annars undersöker Magnus andra möjligheter.

§9a

Stewe har pratat med stadsarkitekten om rivningen av Missionshuset.
Framtiden för tomten är inte planlagd, byalaget skall konsulteras innan
ändringar.
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§9b

För att öka byns livskraft bör nya attraktiva tomter ordnas.
Ett gammalt förslag går ut på att förlänga Almaåvägen runt kullen mot
Tockarpskorset. Detta gillades av styrelsen, Christer skall prata med
markägare.

§9c

Christer håller på att ordna fram gamla intressanta bilder ur byns historia,
olika vägar att publicera dessa diskuterades. Kanske en nostalgialmanacka? Ytterligare 3 flygfoton läggs ut på hemsidan.

§10

Nästa ordinarie styrelsemöte bestämdes till den 23 februari 2005 på
Bafab.

§11

Ordförande Stewe avslutade mötet i laga ordning.

………………………………..
Stewe Sandberg

………………………………..
Per Stenebo

