Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 130916

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Anders
Gerestrand, Roland Schaarschuch, Agneta Svensson, Sabine
Schaarschuch, Ida Qvarnström

§1

Monica förklarade mötet öppnat

Mötet öppnas

§2

Dagordning godkändes.

Dagordning

§3

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§4

Claes redogjorde för den ekonomiska ställningen. Ersättning från Växjö
kommun för sommarens musikunderhållning har kommit in på kontot. På
plusgirot finns ca 45000 kr. Hyran betald till och med september. Skulder:
ca 4700 kr. Fordringar: 40000 kr.

Ekonomi

§5

Monica: Sommarens café har fungerat bra. Miljö och hälsa från Växjö
kommun har varit på besök men det blev ingen större anmärkning.
Föreningsrådet har sponsrat affärens 1-årsjubileum med en trollkarl.

Rapporter

Ida : Koopeartiva Åryd har haft en bra sommar. Fungerar bra med
personalen. Kajakuthyrningen har varit en succé. Flera grupper har varit på
studiebesök.
Skördedag planeras till 12 oktober. Eventuellt blir det pub senare i höst.
Behovet av hemkörning av varor ökar. Efterlyser en dammsugare till
affären.
Reklamskylt har placerats vid 25:an. Kooperativa Åryd tackar Art & Text
för all hjälp med skylten!
Roland: Varningsskylt om gångtrafik uppsatt vid Sjösalavägen. Bättre
belysning vid skolan dröjer.
Bygglov för båtramp innebär en komplicerad och dyrbar procedur.
Föreningsrådet vidtar inga åtgärder i nuläget. Avvaktar tills ett akut behov
uppstår.
Det finns fortfarande kvar en upplaga av Årydsjön Runt-kartan. Gallret
över bäcken vid Lyckåsvägen/järnvägen behöver rensas.
Sabine: ÅIK avser att bygga om klubbhuset. Man letar också sponsorer för
att göra om grusplanen till gräsplan.
§6

Föreningsrådet avser att fortsätta stötta affären vid tillfällen som
höstmarknad, julmarknad etc.
Hembygdsföreningen skänker böcker som kan användas som lockvara i
butiken.
Diskuterades stege för badande på båtbryggan. Båtbryggan är egentligen
inte avsedd för bad. Föreningsrådet driver inte frågan om stege vidare.

Övrigt

Konstaterades att det behövs mer sand till badplatsen. Trots många
påstötningar har inget hänt. Inte heller de farliga trädgrenarna på badplatsen
har åtgärdats.
Lekplatsen på Skridskoområdet diskuterades. Enligt Monica kommer den
att tas bort eftersom Växjö kommun har beslutat att ta bort
alla mindre lekplatser och i Åryd ska endast den som finns vid Bokvägen
vara kvar.

§8

Nästa styrelsemöte hålls den 25 november kl 19.

Nästa möte

§9

Monica förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan

Claes Lissing
…............................................
Claes Lissing, sekr

Monica Gustafsson
….................................................
Monica Gustafsson, ordf

