Verksamhetsberättelse för Vartorps Kvarnförening, verksamhetsåret 2017.

Styrelsens sammansättning.
Ordförande. Ulf Franzén
Kassör. Christer Bureson
Sekreterare. Håkan Källberg
Petter Andersson
Thomas Gustavsson
Suppleanter
Åke Eriksson
Peter Nyberg
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet hölls den 7 mars 2017 i Församlingsgården
Medlemsantalet har varit 74 där av 3 hedersmedlemmar.
Vi har haft tio öppna malningsdagar under året, med kvarnen i full drift. Vattenhjulets dag
genomfördes den 20 maj tillsammans med Söraby Hembygdsförening, det bakades
Stenungs bröd, försäljning av mjöl, kaffeservering och inte minst guidades intresserade runt i
kvarnmiljön.
Intresset för guidningen och visning av kvarnen ökar år från år och är en viktig del i att sprida
kännedom om Vartorps kvarn och dess idyll.
Under året har mindre underhållsservice gjorts på maskineriet. Vi har också tillsammans med
Länsstyrelsens och intilliggande markägare gjort iordning broräcket som går över den gamla
bron. Detta har blivit ett lyft för kvarnmiljön.
Vi har minskat malningen från år 2016. 4200kg till 2100 kg innevarande år. Vårt kravodlade
mjöl är uppskattat och bakas av många med begreppet mjöl från Vartorps Kvarn.
Vi ordnade en halvdag i malning för intresserade inom styrelsen och ett antal övriga. Thomas
Gustavsson vår kvarnchef var den som höll i utbildningen/genomgången.
Vår medlem och under många år Sekreterare, Stig Thim avled den 31 oktober. Vi minns Stig
som en av initiativtagarna till att Kvarnen driftsattes på nytt. Stig var en begåvad tekniskt
kunnig person som vi i föreningen kommer att sakna.
Vår hemsida är uppskattad, www.vartorpskvarn.com.
Vi är med i facebook och lägger där ut fortlöpande information, foton m.m. Facebook har blivit en
informations spridare och detta ser vi tydligt vid våra öppna maldagar, besöks antalet ökar
fortlöpande.
Vi vill avslutningsvis passa på och tacka Växjö Kommun och VÖFAB (Växjö
fastighetsförvaltning AB) för gott samarbete. Kommunens årliga driftsbidrag, gör det möjligt
för föreningen att driva och underhålla Vartorps kvarn.
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