VITEMÖLLE LEJEFÖRENING

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 9 juli 2011 - 6 juli 2012
Vitemölle Lejeförening är en förening vars ändamål, enligt stadgarna, är att vidta och
samordna åtgärder avsedda att främja lägets utveckling och invånarnas trevnad, samt att föra
samhällets talan utåt.
Styrelse
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Anders Westerberg, ordförande, Bodil Andersson, sekreterare, Krister Hjelm, vice
ordförande, Brita Andersson, kassör, Pia Svensson, ledamot, Gunnel Sörendahl, suppleant,
Hans Karlsson, suppleant
Morten Persson har, i egenskap av ordförande i festkommittén, varit ständigt adjungerad till
styrelsen
Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Morten Persson, sammankallande, Maria Frelin, EvaLii Mark, Åke Lindberg och Maria Nilsson. Stugfogde med ansvar för Posthuset samt
uthyrning av föreningens tält har varit Åke Lindberg
Revisorer
Revisorer har under året varit Ulf Holm och Ulf Månsson med Margareta Hansson som
suppleant
Valberedning
Valberedningen har bestått av Sven Levin, sammankallande samt Peter Andersson och Nils
Losell
Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid 2011 kalenderårs utgång 152 betalande medlemmar. Årsavgiften 2011
har varit 150 kr .
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2010 var 22 080 kronor .
Ekonomin i sin helhet redovisas i särskild, av revisorerna granskad, rapport. Det ekonomiska
verksamhetsåret följer kalenderåret medan verksamhetsberättelsen i övrigt avser perioden juli
till juli, alltså mellan årsmötena.
Årsmöte 2011
Årsmötet 2011 hölls den 8 juli med c:a 60 medlemmar närvarande. Stadgeenliga
förhandlingar och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och
godkändes och frågor, aktualiserade av mötesdeltagarna, diskuterades.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden.

Styrelsen arbete har under verksamhetsåret främst inriktats på följande:
- Den mångåriga kampen för en busskur vid hållplatsen Källebacken/Väg 9 har nu äntligen
framgångsrikt kunnat föras framtill en seger. Skånetrafiken vägrar visserligen att sätta upp en
busskur, men kommunen intervenerar och sätter, på egen bekostnad, upp en busskur av
samma sort som finns på övriga hållplatser längs väg 9. Busskuren är på plats sedan slutet av
juni och vi inviger busskuren under festliga former den 1 augusti.
- Länsstyrelsens s.k. skötselplan, som syftar till att avverka stora delar av skogen i
naturreservatet Vitemölla-Haväng, har presenterats i två nummer av Lejebladet.
Lejeföreningen har skickat in ett remissvar där planerna kritiseras och avvisas. Vidare har
Lejeföreningen i juni begärt aktuell information om länsstyrelsens planer. Av svaret från
länsstyrelsen framgår att länsstyrelsen avser att fatta beslut i frågan i augusti/september under
förutsättning av finansiering från EU. Beslutet kan överklagas till regeringen.
Lejeföreningens agerande i frågan har skett i samråd och samverkan med Havängs
Museiförening. Lejeföreningen uppmanar, tillsammans med Havängs Museiförening, alla att
deltaga på länsstyrelsens informationsmöte den 15 juli och säga sin mening om länsstyrelsens
planer.
- Killan kunde, efter omfattande restaurering, återinvigas i juli förra året. Stor uppslutning till
arrangemanget från lejets invånare och specialupplagan på 200 flaskor av Killevann såldes
slut på nolltid – trots varningstexten att vattnet ej var fullt lämpligt för konsumtion.
- Efter önskemål från Lejeföreningen har kommunen asfalterat Garnhängevägen från
Postahuset till bron över Mölleån. I samband med detta har gräsplanen mellan Postahuset och
Hommebåten gräsarmerats.
- Lejeföreningens många fester och arrangemang utökades i år med en guidad naturvandring
på naturreservatet. Denna genomfördes 13 maj med ett 40-tal deltagare. Under juli
presenteras ytterligare nyheter – tre ”Sommarkvällar på Lejet” med program med
Vitemölleanknytning i Badhotellets annex
- En Lejevandring genomfördes 25 juli under Sven Hammars och Bodil Anderssons ledning.
- Lejeföreningen har mottagit ett bidrag på 3.000 kr från Österlens Kraft att användas till
Lejebornas bästa
- Lejeföreningen har utgivit 4 nr av Lejebladet under 2011 samt hittills 2 nr under 2012.
Lejebladet delas ut till alla hushåll i Vitemölla. Styrelsen håller dessutom Lejeföreningens
hemsida www.vitemolla.org. kontinuerligt uppdaterad.

Fester m.m
Under året har, huvudsakligen i festkommitténs eminenta regi, ett flertal arrangemang
genomförts med stor uppslutning från föreningens medlemmar:

- Äggarullning
- Strandstädning
-Guidad naturvandring
- Midsommarfirande
- Hamnfest
-Mingelkväll
-John Tufvesson Memorial
-Österlen lyser i Vitemölla
-Nyårsfyrverkeri

Vitemölla den 4 juli 2012
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