Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i

Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening
lördagen 4 juli 2020
Plats:
Grevieparken, Grevie
Tid:
10.00 – 11.00
Närvarande: Ca 14 medlemmar

§ 1

Mötet öppnas

§ 2

T.f. Ordförande Per Hildingsson, öppnade årsmötet med
ett kort anförande och hälsade alla närvarande
välkomna.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4

Val av mötessekreterare

Till mötesordförande föreslogs och valdes Thomas
Cohn.
Till mötessekreterare föreslogs och valdes Jan Lindsjö.

§ 5

Val av justeringsmän.

Till justerare av protokollet samt rösträknare föreslogs
och valdes Suzana Apell och Ann-Louise Persson.

§ 6

Årsmötets utlysande

Årsmötet var utlyst genom annons i dagspressen
(NST/HD/SDS och BjäreNu) och genom anslag vid f.d.
affären Matöppet samt meddelande på föreningens
hemsida, vilket befanns vara behörigt.

§ 7

Verksamhetsberättelse

Karl-Magnus Österlind gick igenom
verksamhetsberättelsen varvid följande punkter särskilt
noterades:.
- Heden ingår i Ga20 och har ca 90 byggbara fastigheter
och kapacitet för ca 190 lägenheter. Lekplatser på
Heden ingår dock inte i Ga20 utan sköts av Kommunen.
En medlem påpekade att det saknas tillräckliga
parkeringsmöjligheter vid lekplatsen.
- Tuvelyckan och Stationsområdet har en egen
vägförening som dock betalar för sina anslutningar till
Ga20.
-.Växtlighet, som växer över vägar och gångvägar, har
behövt åtgärdas av Vägföreningen.
- Vägföreningen har arbetat aktivt för att kommunen
ska ta över huvudmannaskapet för Ga:20. Nu finns ett
principbeslut att ta över de större vägföreningarna i
Kommunen och Ga20 är på andra plats efter Förslöv.
- GC-väg och ridväg utmed Norra Vägen ingår i
Kommunens planer. Detta kan dröja något, eftersom det
finns behov att förvärva mark och en ny detaljplan

Godkännande av
dagordningen
§ 3 Val av mötesordförande.
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måste antagas. En ny detaljplan är en förutsättning för
att vi skall kunna nå högre trafiksäkerhet på Norra
Vägen genom ändrade hastighetsregleringar.
- En medlem påpekade att den elektroniska visning
som en tid fanns vid Norra Vägen gjorde stor skillnad
på framfarten.
.-.Vägföreningen avser att sätta upp en ny skyltning.
.-.En medlem påpekade att problem med höga
hastigheter finns också på Norra Rundvägen. Där finns
dock mobila väggupp utlagda på försök.
.- Ett förslag om att sätta ut hastighetshindrande
blomsterlådor kom också från medlemmar.
- Gatubelysning för området kring Holmgrens väg är
fortfarande projekterad men ännu inte utförd.
- Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 8

Resultat och balansräkning

Per Hildingsson redovisade Resultat och Balansräkning.
Föreningens intäkter har i stort sett följt planen, men
väsentligt ökade kostnader för asfaltering (kr 356 000)
och minskade kostnader för den uteblivna belysningen
(kr 225 000) samt minskade kostnader för
vinterväghållning (kr 100 000) har lett till ett mindre
underskott uppgående till kr 59 000.
Föreningens egna kapital vid verksamhetsårets utgång
uppgår till kr 255.000 vilket väl täcker behovet som
bedöms till drygt kr 200 000.
Styrelsen ser dock inga behov av avgiftshöjningar utan
den årliga utdebiteringen kan stanna vid kr 500:-.
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades.
I revisorns frånvaro läste kassören Per Hildingsson upp
de väsentliga delarna av revisionsberättelsen innebärande att revisorn anser att årsbokslut upprättats i
enlighet med lagstiftningen, att den är rättvisande och
att resultaträkning och balansräkning för föreningen kan
tillstyrkas och fastställas.
- Vidare tillstyrker revisorn att föreningsstämman
godkänner förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
godkändes enligt revisorns tillstyrkan.

§ 11 Inkomna motioner

Inga motioner förekom.

§ 12 Verksamhetsplan för kom-

Karl-Magnus Österlind redovisade Verksamhetsplanen
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mande verksamhetsår

för kommande verksamhetsperiod 2020-2021
- Verksamhetsperioden präglas till stor del av löpande
åtgärder.
- Gatubelysningen vid Holmgrens väg och omgivande
vägar är ett önskvärt projekt, men helt beroende på
uppmärksamhet i Kommunen.
- Fortsatta diskussioner med kommunen kommer att
ske angående bl. a. nya detaljplaner för Norra Vägen,
trafiksäkerheten och utbyggnad av GC-vägar.

§13 Budget och utdebitering,
fastställande av
debiteringslängd samt
förfallodag

Per Hildingsson genomgick förslag till budget för
kommande verksamhetsår. Som tidigare påpekats är
föreningens ekonomi god. I budgeten är det ökade
medlemsantalet inräknat.
- Enligt budget och upprättat förslag till
debiteringslängd (som fanns till påseende) föreslår
styrelsen att utdebiteringen per andel för kommande år
fastställs till oförändrade kr 500:-.
- Debiterat belopp kommer att aviseras i slutet av
augusti månad och med förfallodag 30 september 2020.
- Debiteringslängd, föreslagen utdebitering kr 500:- per
andel för verksamhetsåret 2020 - 2021, förfallodagen,
rätt att ta ut påminnelseavgift om kr 50:- per
påminnelse i händelse av utebliven betalning samt
budget fastställdes av mötet.
- Det erinrades om att de som vid årsmötet 2020 finns
noterade i Vägföreningens Debiteringslängd är skyldiga
för vägavgiften för hela det kommande verksamhetsåret.
- Bokslut och budget finns tillgängliga på föreningens
hemsida på Internet www.hemmeslovsvagforening.se

§ 14 Val av styrelse.

I brist på valberedning föreslog Per Hildingsson att
avgående ledamöter Lars Persson och Karl-Magnus
Östergren måtte omväljas på 2 år och att likaså
avgående Per Hildingsson och Jan Lindsjö måtte
omväljas på ett år.
Per Hildingsson föreslog vidare att Peter Jakobsson
skulle nyväljas för 2 år.
- Dessa förslag antogs av stämman.
- Roland Hansson kvarstår i styrelsen ytterligare 1 år.

§ 15 Utnämning ordförande

Roland Hansson utnämndes till ordförande för 1 år.

§ 16 Val av revisor

Stefan Paulsson från MAZARS Revisorer omvaldes
som revisor för 1 år

Protokoll vid årsmöte 2020-07-04 med Eskilstorps och Hemmeslövs Vägförening

Sida 3

ESKILSTORPS OCH HEMMESLÖVS
VÄGFÖRENING
..Frågan kommer att tas upp på vägföreningens
Hemsida. Valberedningen bör bestå av tre medlemmar.
§ 18 Kungörande av
årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet kommer att kungöras inom 14
dagar på anslagstavlan vid f.d. affären Matöppet samt
på Internet på Vägföreningens hemsida
www.hemmeslovsvagforening.se
Vidare inkom medlemsförslag om att publicera genom
Sociala Medier.

§ 19 Övrigt

- Valberedningsförfrågan läggs ut på hemsidan.
- Huvudmannaskapet för vägföreningarna i Båstads
kommun diskuteras vidare med kommunen där ett
principbeslut att genomföra övertagandet föreligger.
- Fortfarande körs det alldeles för fort i vårt område
vilket skapar irritation, men det är till största delen de
boende och deras gäster som bryter mot hastighetsreglema.
- Förslag inkom om olika dämpande åtgärder som
bulor, blomsterlådor, fler skyltar och speciella
indexskyltar med upplysning om hastigheten. VF vill
också ha fler cykelbanor. Förbindelsevägen, Norra
Rundvägen och Norra Vägen prioriteras högt.
- Styrelsen ser mycket allvarligt på problemet och
kommer att diskutera detta igen med kommunen och
polisen för att kunna vidta lämpliga åtgärder.
..Per Hildingsson överräckte en liten present till
vardera Thomas Cohn och Jan Lindsjö för deras insatser
som mötesordförande respektive mötessekreterare. Per
Hildingsson förtjänade själv en stor eloge som ersättare
för ordinarie ordförande och revisor.

§ 20 Avslutning

Avslutningsvis riktade Mötesordförande Thomas Cohn
ett tack till alla närvarande och tackade styrelsen för
berömvärt arbete i Vägföreningens tjänst.

Hemmeslöv i juli 2020
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Suzana Apell

Ann-Louise Persson

vald justerare

vald justerare
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