Protokoll fört vid styrelsemöte i Albo Härads
Hembygdsförening torsdagen den 3 oktober 2019
ALBo HÄRA DS
HEMBYGDSFÖR EI\UNG

Ntirvarande.' Clas Johnsson,Gunilla Arvidsson,Åke Hansson,Annchristin Hurtig,
Eva Gustavsson,Jan Erik Broome,Carina Almedal,Ingvar Petersön,Leif Gullddn,
Britt Marie Persson,Lena Hallin,Eva Karlsson och Mats Persson.
Från valberedningen: Göran Nilsson
Anmdltförhinder: Hans Nilsson, Nils Ove Nilsson, Anita Ring Nilsson, Tore Jönsson
och Tina Tånnander.

1.

Ordforande Clas Johnsason hälsar välkomna och öppnar mötet.
Föredragningslistan godkännes.

2. Till att jämte ordforanden justera
3.

dagens

protokoll vä§es Gunilla Arvidsson

Föregående mötes protokoll:
Götan kommer att kontakta var och en i styrelsen och diskutera fräganom ny

ordförande i ft)reningenÄven ny ledamot

till valberedningen.

4.

Carina delar ut resultat-och balansriikningar och liimnar en bra ekonomisk
redogörelse. Alla underhållsarbeten utom Skvaltan och Krubbemölla är
betalda. Det kommunala bidraget pä22.000:- från Simrishamns kömmun
har kommit in. Carina berättar att swishinsättningarna fungerar bra och att
intäkterna verkligen ökat i både Hallamölla och på Glimmebodagården.
Kommer med en totalredovisning på nästa styrelsemöte.
Ordftjranden hänvisar till tidigare beslut att tillföra pengar till Bondrumsgårdens
aktiviteter.Styrelsen beslutar att tillskjuta 6155:- till dessa aktiviteter.
Placeringsfrägan av donation: Tidigarte beslut av ftirdelningen kvarstår.
Awaktar placeringen av dom 240.000:- p.g.a. turbulensen på börsen.

5.

Gunilla och Annchristin redogör ftir arbetet med facebook och instagram.
Efterlyser fler bilder från det som händer på objekten.
Medlemsbladet: Det finns inte mycket dokumentation om källoma i häradet.
Leif lovar att tafram det han har i dokumentationsväg. Åke skriver om
sin källa.

6.

FastighetsunderhåIl:Arbetena på Bondrumsgården,Glimmebodagården och Agusa
är klara. Skvaltan snart klart.
Arbeten på Bondrumsgarden och Agusastugan 2020 finns i deras 3-årsplaner.
Krubbemölla behöver en ny "ryggning" på bostadsdelen och även renovering av
möllerännan. Åkurp r brydestua? Glimmebodagården?Britt Marie kollar med
Hans.

7.

Clas rapporterar fran Skanes Hembygdsftirbund: Kretsmöte kommer att
hållas i Ingelstorp. Åke, Kerstin och ev. Eva Gustavsson anmäler sig att deltaga
på mötet.
Clas redogör för ett projekt som syftar till att locka internationella turister till
Skane. "Projekt Tourism"Inbjudna att deltaga är Kristianstads kommun, Skånes
Hembygdsft)rbund, turismföretag, och 6 föreningar i östra Skåne inkl. Albo.
Ett fdrsta möte kommer att hållas i Åhus den 13 nov (dagtid).

8.

Förslag på programpunkter inför nästa års program: Mer företagsbesök,
t.ex Ecotopia och Oscarshus på Kivik foreslås. Mer vandringar t.ex i Ravlunda.
Åke kollar med Gunnar Persson. Även vandring längs något vattendrag på
Österlen föreslås. Besök i Eljaröd där ett gammalt hus håller pä att renoveras.
Någonting om återbruk (särskilt något för ungdomar) . Kolla med Fia Pellas.
Ev. en invigning när vingarna på Mellby mölla har kommit på plats.

9.

Rundan: Annchristin berättar att hon syr på Albodrlikten.
Britt Marie har haft besök av en dam fån Texas.Hon lämnade kläder som
härstammade fran Glimmebodagården. Repre sentanter från Önne stads
folkhögskola har varit på besök.Britt Mari berättar också att dom skall ha
ljusstöpning lördagen den 5/10 och att Monica Frangeur kommer att
fortsätta med sina vandringar.
Eva berättar att dom stänger Bondrumsgården lördagen den I2ll0.
Jan Erik skall laga dörren på Hallamölla.
Carina har gjort fina swish skyltar som vi skall sätta upp på objekten ftir att
besökare lättare skall kunna skänka pengar.
Mats berättar att dom stänger Hallamölla frir året.
Eva Karlsson ftireslår en svampexcursion som progampunkt.
Göran funderar på program till nästa års Bondrumsdag.Ev. ett
stenhanteringstema. Han eft erlyser en stenkran.
Ingvar berättar att dom skall ha ett möte i S:t Olof ftlr att diskutera "Österlen
lyser".
Leif berättar att dom har fått hjälp av Johan Sjögren att klippa gräset vid möllan.
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10. Inga övriga frågor
1

1. Ordforande Clas Johnsson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ett tack

Sekreterare

till

Clas

ftr kaffe och kanelbullar.

Nästa styrelsemöte

3ll2 2019.

Justeras

(-!etffi'**''-"'Åke

Gunilla Arvidsson

