VITEMÖLLE LEJEFÖRENING
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 11 juli 2014 – 10 juli 2015
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 följande:
Pia Svensson, ordförande, Gunilla Vernberg, sekreterare, Krister Hjelm, vice ordförande,
Niklas Martinsson, kassör, Hasse Karlsson, ledamot, Ingrid Resmark, suppleant, Gunnel
Sörendal, suppleant. Morten Persson har, i egenskap av ordförande i festkommittén, varit
ständigt adjungerande till styrelsen.

Festkommitté och stugfogde
Föreningens festkommitté har bestått av Morten Persson, sammankallande, Maria Frelin,
Maria Nilson, Maria Hammerberg och Åke Lindberg. Stugfogde med ansvar för Postahuset,
samt uthyrning av föreningens tält har varit Åke Lindberg.

Revisorer
Revisorer har under året varit Ulf Månsson och Hans Krantz. Margareta Hansson har varit
revisorssuppleant.
Valberedningen
Valberedningen har bestått av Sven Levin, sammankallande samt Peter Andersson och Nils
Losell.

Medlemmar, medlemsavgift och ekonomi
Föreningen hade vid 2014 kalenderårs utgång 143 betalande medlemmar. Årsavgiften 2014
har varit 150 kr. Årsavgiften 2015 har varit 200 kr.
Föreningens ekonomi är god. Kassabehållningen den 31 december 2014 var 14 317,27kr.
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 – mellan årsmötena.

Årsmöte 2014
Årsmötet 2014 hölls den 11 juli med 67 medlemmar närvarande. Stadgeenliga förhandlingar
och val genomfördes, styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes.

Styrelsens arbete under 2014‐2015
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden.

Styrelsen har under verksamhetsåret inriktats på följande:
‐

Den största utmaningen har varit att skapa nya kontakter med
Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket varit mycket svårt på grund av
personalomsättningen i Kommunen. Styrelsen har skickat in en ”inventeringslista”
om vad som behöver åtgärdas på Lejet. Styrelsen har lyckats få kontakt och hoppas
på ett bra samarbete framöver.

‐

Vi har i styrelsen valt att avvakta med att ta över den ytliga skötseln av
hamnområdet.

‐

Efter styrelsens skriftliga synpunkter till Trafikverket angående cykelväg mellan
Vitemölla – Haväng – Brösarp, har Trafikverket tagit ställning till bl. a. styrelsens
förslag, vilket innebär att nästa steg är att planen kommer att drivas vidare med
alternativ korridor Väst C, samt förlängning av korridoren söderut (se bilaga).

‐

Fibernät – Det första informationsmötet hölls i Kiviks Kapell den 21 juni 2014. Efter
mötet beslutade styrelsen den 27 juli 2014 att tillfråga Mats Elerud om han var
intresserad av att fungera som ”fiberambassadör” för att föra ut fortlöpande
information till alla boende i Vitemölla. Mats tackade ja till uppdraget. Information
kring fiberanslutning har skett fortlöpande under året till alla boende i Vitemölla.
Fiberanslutningen har dessvärre försenats av olika anledningar. Avsikten är nu att
påbörja indragning till fastigheterna under sommaren.

‐

Vi har utökat städdagarna till två dagar – en på hösten och en på våren.

‐

Soppkvällarna i Postahuset har blivit tradition och genomfördes både i höstas och
vintras.

‐

Lejeföreningen har utgivit 5 nr av Lejebladet 2014 samt hittills 2 nr under 2015.
Redaktionen utgörs av Pia Svensson och Morten Persson. Lejebladet delas ut till alla
hushåll i Vitemölla. Dessutom uppdateras Lejeföreningens hemsida

www.vitemolla.org kontinuerligt. Under året har vi skapat ett Facebook‐konto för
Lejeföreningen som blivit mycket uppskattat.
‐

Vi har fortsatt följa Skötselrådet för Haväng och Vitemölla under 2014 och 2015,
genom att vi deltagit på deras skötselråd.

‐

Framkomligheten över Barnakullen har under året åtgärdad genom att gångvägen
belagts med grovt grus, samt fått gatubelysning.

‐

Viss renovering av badstegen på norra piren har skett, eftersom stegen varit väldigt
hal att gå på.

‐

Frågan om gatubelysningen i samhället har lyfts med Samhällsbyggnadsförvaltningen
för att säkerställa att glödlampor byts när gatubelysningen slocknar.

‐

Husbilar och camping på läget har lyfts med samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har
fått svar att man i Kommunen håller på att se över var husbilar kan parkera. Det
kommer framöver även att anslås var man inte får parkera med husbilar.

Fester med mera
Under året har i festkommitténs eminenta regi att flertal arrangemang genomförts med stor
uppslutning från föreningens medlemmar. Dessa fester är finansierade genom inkomster till
festkommittén och belastar alltså inte föreningens kassa.





Äggarullning
Midsommarfirande
Hamnfest
Mingelkväll

Övriga arrangemang i Lejeföreningens regi:










Guidad naturvandring
Loppmarknad – bakluckeloppis
Strandstädning och städning av Möllehällan
Soppkvällar
Kulturkväll tillsammans med Kiviks byalag
Österlen lyser i Vitemölla
Nyårsfyrverkeri
John Tufvesson Memorial
Kulturkväll ‐ trädgårdvisning

Vitemölla den 20 juni 2015
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