Verksamhetsberättelse
för Kyrkesunds Byalag 2018
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft tio protokollförda möten
År 2018 har i styrelsen för Kyrkesunds Byalag ingått följande personer: ordförande Bibbi Leykauff, kassör Eva Larsson, sekreterare Lars Bogren, ledamöterna Lennart Thorvaldson och Gert
Hansson, ersättarna Karin Hermansson och Margareta Larsson.
Övriga uppdrag valda på årsmötet:
Revisor Hans Andersson och Orvar Kristensson. Ersättare Bengt-Åke Svensson
Festkommitté: Marianne Björke, Harriet Andersson och Margareta Larsson.
Ljuskommitté: Hans-Erik Hermansson och Orvar Kristensson
Studieombud: Bibbi Leykauff
Gårdsråd: Hans Andersson och Arne O Andersson.
Valberedning: Helge Andersson och Arne G Andersson
Föreningslokalen Sumpen

Sedan avtalet med kommunen angående lokaler Sumpen trädde i
kraft 2017 har Byalaget fullt ansvar för husets skick och underhåll. Sumpen utnyttjas av flera föreningar, medlemmar och andra
som vill hyra lokalen. Uthyrningen under året har varit god.
Ansvarig för uthyrningen är Eva Larsson.
Vi påbörjade omläggningen av taket redan 2017. Då gjordes den
västra sidan av huset. I april 2018 var det dags att lägga om resten. Det finns gott om frivillig arbetskraft i Byalaget. På en enda
dag lyckades vi få tak över huvudet. Vi fick hjälp med finansieringen. Styrelsen sökte bidrag hos Thordénstiftelsen i Uddevalla
och fick hela 30 000 kronor som ett bidrag till upprustning av
vårt hus..
Senare på hösten fortsatte målningsarbetena som påbörjats året innan. Huset blev inte helt klart, men merparten
är nu målat. Resterande måliningsarbeten och enöversyn av fönstren ska åtgärdas våren 2019.
Inomhus har vi arbetat med att fräscha upp genom att köpa möbler på Second Hand. Vi har målat och förnyat de
möbler vi har. Det lilla rummet innanför köket har fått ett rejält lyft till rimlig kostnad. Övervåningen har också
fått ett lyft. Med ett riktigt arbetsbord finns det möjligheter att driva studiecirkel även i detta utrymme.

Torsdagsmöten

Varje torsdag är det Öppet Hus i Sumpen. Under året har vi planerat och genomfört reparationer både inom- och
utomhus. Vi har lagt det arbetet i studiecirkelform med hjälp av ABF som stöttar oss ekonomiskt.
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Vi träffas på Puben

Vid två tillfällen har vi haft långväga underhållare. The Landcrabs från Skaraborg och Berit och
Ingemar Börsgården från Orust.
Sista fredagen i månaden har vi haft våra PUB-aftnar då vi träffas, trivs och blir underhållna. Lars-Erik Peterson
har varit en flitig gäst. Vi har haft gästspelande musikanter från Skaraborg och Orust till allas förtjusning. Förutsättningen för att vi ska kunna anordna PUB-aftnar är att medlemmarna ställer upp som värdar.
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Öppna träffar

Lars-Erik Peterson sjöng visor och berättade skrönor från Tjörn en varm junidag. Då blev det fullsatt i Sumpen
Det var också Lars-Erik som bjöd på en riktigt härlig Taube-afton kvällen före Tjörn Runt. Fullt hus igen.
Under Tjörn Runt serverade vi kaffe med dopp vilket var uppskattat av besökare från när och fjärran.
”Från Istid till Vikingatid” var temat när Lars-Rune Andersson gav oss spännande inblickar om vår historia en
septembereftermiddag. Det var en berättelse om invandringen till Klövedal och Tjörn.

St Olovsdagen

St Olovsdagen har blivit en tradition som vi gärna håller fast vid. I år var det sjätte året vi anordnaden denna
fantastiska dag med guidade turer upp till St Olovs valar och St Olovs källa. Det är en högtid som drar mycket
folk både till vandringar och kaffebord.
Genom affischering och genom vår hemsida försöker vi hålla våra medlemmar uppdaterade om vad som händer i Kyrkesunds Byalag och i samhället Kyurkesund

Resa på Sotenkanalen

I år kunde vi göra en fantastisk resa till Smögen och med Soten på Sotenkanalen. Vi fyllde en buss i Kyrkesund
och körde upp genom Bohuslän till Smögen där vi gick ombord på Soten och fick en fantastisk tur med guidning, lunch och strålande sol.
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