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MEDLEMMAR. Föreningen har 373 medlemmar
ÅRSMÖTET
På årsmötet visade Margitha och Ingvar Johansson ett intressant och vackert program med
rubriken ”Att arbeta i väglöst land”
Förutom styrelsemöten har styrelsen haft en planeringsdag inför 2011.
FRÅGETÄVLING
Vårt första arr under året var värdskap för frågetävlingen. Den hölls på Katrineberg den 24
jan. Vårt lag kom på andra plats i kretsen. Tävlingsledare Eva Johansson
VÅRSTÄDNING
Nästa arr var att öppna upp Gunnarstorp inför våren med en vårstädning för att kunna fira
VALBORGSMÄSSOAFTON några veckor senare. Lennart Sten höll vårtalet och Marianne
Larsson hade övat ett 10-tal medlemmar som sjöng in våren.
SPRÄCKARETORPET
Röjningen vid Spräckaretorpet fortsatte detta år.
TORPVANDRING
Gick i Väby . Vandringen inleddes med att besöka gården Lunden och se de handmålade
tapeter som finns där. Sen gick vi vidare för att bese en del torplämningar och då speciellt
Wenestad..
MIDSOMMARFIRANDE hölls traditionsenligt på Älvgården med att midsommarstången
kläddes på torsdagen och kaffe serverades på midsommarafton.
FRILUFTSGUDSTJÄNST firades i Gunnarstorp i juli.
SLÅTTERKVÄLLEN fick ett vidare innehåll i år då Länsstyrelsen hade en kurskväll för
deltagarna i slipning och lieanvändning. Mycket lärorikt och roligt. Efter väl förrättat värv
serverades sill och potatis.
ÖPPET HUS OCH LOPPMARKNAD
På öppna stugornas dag inbjöd vi också till loppmarknad. Av skänkta saker, kaffeförsäljning,
lotteri och bokförsäljning fick föreningen in c:a 6 000:BERÄTTARKVÄLLEN hölls i novemberkvällen i Gunnarstorp vid brasans sken. Folke
Johansson Ramnared berättade om händelser under tiden som bussföretagare.
ADVENTSKAFFE
Serverades i Vessige kyrka andra söndagen i advent.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Skyltningen av torp har påbörjats av Sjönevadsgruppen. Händelsen uppmärksammandes av
Hallands Nyheter.
Inga-Lill Cederberg har haft datakurser för att lära ut var man hittar historiskt material.
ARKIVET
Från arkivet har Falkgruppen renskrivit en del dokument för föreningen. Inga-Lill Cederberg
lämnade information om innehållet i vårt arkiv på Arkivens dag på biblioteket i Falkenberg.
Några gamla super8 filmer har kopierats till DVD.
MALTKÖLNAN i Åhs har under året reparerats på Birgitta Olows initiativ. Länsstyrelsen har
bidragit med 120 000:STICKETAKET på hembygdsgårdens baksida har lagts om av vår fastighetsgrupp under
ledning av Sören Karlsson och Uno Johansson.
.HEMVÄNDARDAGEN
Samhällsföreningens inbjudan till hemvändardag har stöttats upp av övriga föreningar bla
hembygdsföreningen. Ordf har deltagit i möten under året.
GURKBÄNKEN
Ordf har deltagit i arbetet och vi har under året fått klart att kommun och länsstyrelse bidrager
med 2 250 000:- för att iordningställa området i centrala Vessigebro. Ett projekt som ska höja
attraktiviteten av Vessigebro.
SKOLPROJEKT
Vessigeskolans 4:.e klassare har inbjudits till en arbetsdag i Gunnarstorp där de fick pröva på
gammaldags arbetssätt som binda kvastar, tvätta på gnobräda, slipa lie, lekar.
GÅVOR
Föreningen har under året fått 10 385:70 i gåva från en upplöst hästförsäkringsfond. Några
minnesgåvor, en symaskin mm.
KAFFESERVERING
har skett på Fågelboet på Ekomuseumsdagarna och Bondessondagen
BÖCKER
Vi har sålt 43 hembygdsböcker och 180 Hallandsbygd.
Föreningens ek resultat för år 2010 slutar på + 7 976:57 .
TACK
Vessige Alfshögs hembygdsförening vill tacka alla som bidragit på något sätt. Speciellt tack
till byombud, och fastighetskommitte.
Vessigebro den 25 jan 2011
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Mötet öppnas
Godkännande av kallelse
Val av ordf för mötet
Val av sekr och pressreferent
Val av protokollsjusterare
Faställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010
Bokslut för 2010
Revisonsberättelse för år 20101
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2010
Fastställande av medlemsavgift för 2012
Beslut om arvode och ersättning till styrelsen
Budget och verksamhetsplan 2011
Val av ordförande för år 2011
Val av styrelseledamöter för år 2011
Val av ersättare
Val av revisorer och ers
Val av fastighetskommitte
Val av arkivansvarig
Val av byombud för år 2011
Val av kontaktperson i studiefrågor
Val av tävlingskommitte
Val av repr i kretsens styrelse för 2011
Val av ombud och ers till kretsens årsmöte
Val av valberedning och sammankallande
Rapporter och information
Avslutning

Program utöver programbladet
Inbjudan av Vessigeskolan klass 4 till en arbetsdag i Gunnarstorp
Fortsatt utsättning av torpskyltar
Inbjudan av Värö- Stråvalla föreningen (vänförening enl kretsarnas initiatv)
Kaffeservering på Fågelboet på Bondessondagen och Ekomuseedagen
Fotocirkel /gåramålningar o dyl
Framtagande av underhållsplan för Gunnarstorp

