Protokoll fört vid Brytstugans koloniförenings Årsmöte den 21 februari 2009.
Plats:
Närvarande:

Ringstorps fritidsgård
97 st kolonister fördelat på 72 kolonier

01

Mötets öppnande
Ordförande Hans-Åke Hansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Ordförande höll ett kort anförande angående de förändringar som kolonirörelsen står
inför. Markägare och politiken har stora visioner. Mer om detta i rapport från
Samorganisationen.

02

Godkännande av kallelsen
Kallelse skickades ut den 30 januari. Godkändes.

03

Parentation
Ordförande bad om en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

04

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes .

05

Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Mötet beslöt att välja Hans-Åke Hansson som ordförande och Ewa Wikner som
sekreterare

06

Val av protokollsjusterare och tillika rösträknare
Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Jonny Svensson, koloni 198 samt
Martin Wendpapp koloni 188.

07

Föredragande av verksamhetsberättelsen
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen.

08

Ekonomisk berättelse
Ordförande gick igenom den ekonomiska rapporten, då föreningen under
verksamhetsåret 2008 har saknat kassör. Föreningen har gjort en förlust på 26,000 kr.
klippningen av oxelhäckarna var inte budgeterat samt att allt material till toaletterna
tre och fyra har tagits ut under 2008. Förlusten 2008 motsvarar vinsten på 26,000 kr
2007. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen
Revisor Håkan Rosborg läste revisionsberättelsen.

09

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen under förvaltningsåret 2008
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008.

10

Förslag till budget för 2009
a) Arrendehöjning med 40 öre = 6,40 kr/kvm.
b) medlemsavgift till Samorganisationen, 10 kr/medlem, oförändrad
c) arvoden till styrelsen, oförändrade arvoden
d) inträdesavgift 1,000 kr, omskrivning av kontrakt 200 kr
e) anslag Folkrörelsearkivet, 1,000 kr
f) underhållsavgift 500 kr/koloni, ökning med 50 kr.

11

Beslut om budget för 2009
Mötet beslöt att godkänna budgeten för 2009

12

Val
a) ordförande på två år (avgående Hans-Åke Hansson). Valberedningen har
begärt ytterligare ett år för att hitta en ny ordförande. Hans-Åke Hansson har
tillmötesgått begäran under förutsättning att valberedningen arbetar vidare och
att en vice ordförande kan presenteras vid nästa Årsmöte
b) val av kassör på ett år (fyllnadsval) Inger Wittfjord - nyval
c) två ordinarie ledamöter, avgående Jan Söderberg och Ingemar Nilsson - omval.
d) två styrelsesuppleanter på två år, avgående Lars Johansson och Sven Jönsson.
Lars Johansson – omval, André Siwek nyval.
e) två revisorer på ett år, avgående Håkan Rosborg och Margot Lönnback. Omval
av Håkan Rosborg, nyval av Eva Pålsson.
f) revisorssuppleant på ett år, avgående Tore Karlsson – omval.
g) Två representanter i Samorganisationen, avgående Hans-Åke Hansson och
Finn Nielsen - omval.
h) En suppleant i Samorganisationen, avgående Ingemar Nilsson – omval.

13

Information från Samorganisationen
Under året har man i Koloniträdgårdsrådet, bestående av representanter från
kommunen och de politiska blocken, framfört åsikter om hur koloniverksamheten
skall bedrivas. Fem punkter behandlades under sista mötet i december.
detaljplaneläggning av samtliga områden med områdesvis individuella
ytangivelser för hur stora kolonistugor etc får vara
individuell bygglovsansökan för varje kolonist
miljöanpassning av spillvattenhantering från kolonistugor
ökad tillgänglighet för flanörer
begränsning av upplåtelse av kolonilott till Helsingborgare exklusivt
Samorganisationen har svarat kommunen och de politiska blocken. Remissvaret
biläggs protokollet. Kort: generellt bygglov på 50 kvm för områdena kommer inte att
beviljas. Detaljplaneläggning är nödvändig för att komma vidare.
Individuell bygglovsansökan har samorganisationen sagt nej till. Höga kostnader för
den enskilde kolonisten och lång handläggning.
Spillvattenhantering (gråvatten, diskvatten) kommer vi att tvingas lägga in så
småningom. Samorganisationen kräver då längre arrendekontrakt eftersom det blir
stora utgifter för föreningen och den enskilde kolonisten. Föreningarna behöver tid till
att fondera pengar.
Ökad tillgänglighet, genomgång, har samorganisationen sagt nej till. Områdena är
öppna för den som vill flanera men absolut inte för genomgång.
Samorganisationen vill ha kvar formuleringen: Helsingborg och dess kranskommuner.

14

Inkomna motioner
Från styrelsen: inköpa en ny gräsklippare då den gamla har tagit slut. Ordförande har
tittat på en åkgräsklippare, Jonsered, till en kostnad av 36,000 kr. Styrelsens förslag:
använda befintliga bankmedel (ca 52,000 kr) eller betala av enligt förslag från säljare.
Den gala gräsklipparen kommer att användas som traktor, klippaggregatet monteras
bort. Mötet beslöt att bevilja förslaget.
Koloni 198 vill ha parkeringsplats för släpvagn. Styrelsens förslag: använda en del av
marken vid containerplats på ettans parkering och eventuellt del av mark vid
containerplats vid femmans grind. Korttidsparkering gäller. Även uppställning av
husbil/husvagn vid t ex fester omfattas av förslaget. Mötet beslöt att godkänna
styrelsens förslag.
Ett förslag som genererats av föregående diskussion, är snedparkering på markdel in
mot Tornet. Förslaget gäller endast kolonierna 120-134, 197-211. Förslaget gick till
röstning. Majoriteten röstade för förslaget och att det görs på prov under ett år.
Sedvanlig ansökan skall göras till styrelsen

15

Omskrivning av våra kontrakt
Vi fortsätter att byta ut de gamla kontrakten och ber Er närvarande som inte har de nya
kontrakten att i möjligaste mån hämta dem idag.

16

Ordet fritt
Nöjeskommittén har sammanställt säsongens program. Ingen loppis i år utan en
vårmarknad med utställare inom hantverk, redskap, trädgårdskonst mm. Lotteri och
kaffeservering som vanligt. Tid 21 maj, Kristi Himmelfärdsdag. Annonseras på
samtliga koloniområden i Helsingborg. De av Er som är intresserade att ställa ut,
kontakta Nöjeskommittén.
Bussresa planeras till Malmö mässan hem/villa i början på mars. Anmälan om
deltagande snarast.
Sedvanligt midsommarfirande och övriga aktiviteter kommer på anslagstavlan samt på
hemsidan.
På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att uthyrning av kolonistuga/lott
inte får göras utan styrelsens godkännande.
Skrivelse från Kristina Bergwall, koloni 100, angående nerskräpning utanför grind
fem. blomlådor töms och skräp slängs. Skärpning!
Koloni 210, angående nerklippning av oxelhäckarna. Tvunget om inte häckarna skall
dö.
Körning på området efter kl 20, enbart till p-plats! Detta kommer även att gälla för de
kolonister som gör snedparkering in mot Tornet.
Harald hall påpekade att många häckar i gränsen mellan lotterna är högre än de tillåtna
1,80 m.
Koloni 196, påminde om att endast papperspåsar får användas till organiskt avfall.
Styrelsen avtackade Sven Jönsson med en blombukett då han nu lämnar
styrelsearbetet.

17

Avslutning
Ordförande avslutade Årsmötet och tackade för visat intresse. Föreningen bjuder på
kaffe och kakor.

Helsingborg 21 februari 2009.
Vid pennan,

………………………………………
Ewa Wikner, sekreterare

………………………………
Hans-Åke Hansson, ordförande

Justeras:

…………………………………..
Martin Wendpapp

…………………………………….
Jonny Svensson

