PRoToKoLL FÖRT VID HALVÅNSTVIÖTE MED JÄGERSHILI- SOMMARSTAD
onsdagen den Z4juli 2019 KL 18,30 i klubbhuset

§1

3

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen till de närvarande och förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var'19 närvarande

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4a

Val av ordförande för rnötet

Till afi leda dagens möte utsågs Leif Nilsson

§4b

Val av sekreterare f<ir mötet

Till sekreterare for mötet utsågs Göran Liljekvist

§5

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Birgitta Jerling (kol.35) och
I ngegerd Widerberg (kol.27)

§6

Mötets behörighet

Dagordning och Kalielse till Halvårsmötet uppsattes på anslagstavlan den

§7

1

juli.

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsmötet lästes upp och godkändes.

w
Sisn.

§8a

Val av sekreterare för 2 år (uppskjutet beslut från årsmötet 2019)

På årsmötet valdes Kristian Persson kol.2 att till halvårsmötet ta fram förslag på
person till posten som Sekreterare i föreningen. Kristian har inte lyckats hitta någon
person att föreslå"
Styrelsen föreslår därför att Styrelsesuppleant Fredde Svensson kol" 39 väljes till ny
sekreterare. Mötet godkände styrelsens förslag.

§8b

Val av 2 repr.l valberedningen

Då ingen valberedning kunde väljas är platserna vakanta tillsvidare.

§9a

Ekonomi

På alla våra sparkonton har vi för tillfället totalt 412 246 kr.

Större utgifter sen årsmötet har varit2T 500 kr till parkeringen och 4000 kr till 4.an för
hjälp till betalning av den nya belysningen som har installerats av 4:an på nedre
delen av parkeringen.

§9b

Arvoden till styrelsen

På årsmötet2A19 beslutades att styrelsen skall dela pä 1% inkomstbasbelopp. Detta
beslut var lite förhastat och dåligt utrett angående kostnader. Detta gäller även
beslutet på halvmötet2017 där mötet beslutade att styrelsen skall dela på 1 inkomst
- basbelopp.

Styrelsen föreslår därför att beslut ang. arvoden till styrelsen från årsmötet 2019
och från halvårsmötet 2017 rivs upp och att tidigare beslut från årsmölet2011om att
styrelsen skall dela på ett prisbasbelopp (46 500 för 2019) skall gälla.

Mötet godkände styrelsens förslaget.

§10

Förslag från styrelsen

Då många koloniägare har sina grind till kolonitomten låst foreslår styrelsen att den
dag som vi öppnar för vattnet skall koloniägaren vara skvldig att ha sin grind olåst så
vi kan komma in för kontroll av ev. Iäckor på vattensystemet. Låst grind medför vite
på 500 kr.

Mötet godkände enhälligt styrelsens förslag.
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§11

Ovrigt

Angående frågan om installation av Vatten och Avlopp på Jägershill har det inte
hänt något att rapportera.

-

- Vårt arrendekontrakt med markägaren har blivit uppsagt. Nytt arrende skall gälla
från den 111 2020. Vid möte med markägarna presenterade de sitt bud på ny
arrendeavgift de vill att vi skall betala 9.40 kr/kvm samt arrendetid pä2 är.

Vårt nuvarande arrende är 7 kr+index/kvm (7,36) och arrendetid har varit7 är.
Förhandlingar. ang. arrendet kommer att ske efter sommaren.

- Markytan längst mer i gång 3 har alltid varit till besvär för föreningen att hålla ren
och fri från ogräs och annat. För en tid sedan fick vi en person som var intresserad
av att köpa den och bygga en kolonistuga. Men det verkar som han har ångrat sig
då det blev för dyrt att koppla in el och vatten.

- Markägaren har ringt 4:an och informerat att de fått information från Malmö Stad att
de anser att en del koloni stugor är för stora.
- Några rapporterade att det ofta känns brandrök på kvällar och nätter.
- Gunnar kol.13 tycker att styrelsen skall informera om att kolonister skall visa hänsyn
till sina grannar och inte störa med musik och annat oväsen. (finns i
ordningsreglerna punkt 1 5)

§12

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
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Göran Liljekvist
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Birgitta Jerling
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