Verksamhetsberättelse 2013
Föreningen har stadgeenligt haft årsmöte samt nio protokollförda
styrelsemöten. Dessutom har styrelsen haft ett antal icke protokollförda
arbetsmöten.
STYRELSEN
Ordinarie ledamöter:
Börje Johansson, ordf.
Dan-Olof Karlsson, ledamot
Marianne Carlsson, kassör
Micael Goth, sekr.
Daniel Sandberg. v.ordf
Suppleanter:
Lars Andersson
Isac Palsäter
Föreningen har 200 (224) enskilda medlemmar och 20 (19) företag som
medlemmar.
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till kassörens
ekonomiska rapport.
Två nummer av Brofästet har utkommit. Tidningen, som kommer ut i
samtliga hushåll i Vessigebro ”storkommun” är mycket populär och
efterlängtad. Dessvärre är skaran av presumtiva annonsörer mycket
begränsad, varför finansieringen av tidningen skapar problem.
Gurkbänken har blivit en given samlingsplats i samhället. Under året
arrangerades för första gången Nationaldagsfirandet där. En stor skara
människor kunde glädja sig åt sång och musik i ett strålande
försommarväder. Kaffe och det traditionella ”pensionärsbakelserna”
serverades och för första gången avslutades firandet med en grillfest.
Samma lyckosamma väder blev det vid en annan grillfest med ett femtiotal
deltagare, medan vädrets makter ej stod oss bi när vi ordnade en
musikkonsert med Vessigebros Dragspelsklubb. Tack och lov har vi
Bygdegården som kunde ta emot den cirka 150 personer stora publiken.

Till årets Vessigebro-bo utsågs Torbjörn Olsson, en ung man
härstammande från Svarte Påle, som arbeta med specialeffekter i en stor
del av världens storfilmer. Priset utdelades på Katrinebergs folkhögskola
av ordföranden för Falkenbergs filmstudio och under medverkan av rektor
för filmlinjen på skolan.
Göran Wiklund och Birgitta Olow arbetar oförtrutet på att öka
medlemskadern och få denna att bli mer aktiv. Detta har bland annat
resulterat i att Marianne Carlsson har skapat ett medlemsregister, där en
stor del av medlemmarna är registrerade med sina mail-adresser.
Första söndagen i Advent anordnades den sedvanliga Julmarknaden/
Tomtepromenaden, en av de bästa under överskådlig tid, både sett till
deltagande försäljare och till besöksantalet.
Samhällsföreningens medborgarförslag angående cykelväg Falkenberg –
Vessigebro utreds för närvarande av tjänsteman i Falkenbergs kommun
Arbetet fortskrider sakta men säkert, med betoning på sakta.
Samhällsföreningen deltog i ett möte, som polismyndigheten arrangerat
beträffande Grannsamverkan. Ett bostadsområde har redan bildat en grupp,
medan övriga arbetar sakta men säkert på detta. Tyvärr med tonvikt på
sakta.
Samhällsföreningen arbetar slutligen på att framställa en broschyr över
besöksmål i Vessigebro. Det tog dessvärre längre tid än beräknat att samla
in material, varför broschyren ej kunde tryckas under 2013 utan beräknas
komma ut i april 2014.
Slutligen ett varmt tack till alla som bidragit till Vessigebros
Samhällsförening under året;
Falkenbergs kommun Kultur och Fritidsförvaltning, Katrinebergs
Folkhögskola, Vessige Kyrka, Hantverkare och företagare i Vessigebro och
alla privatpersoner, ingen nämnd och ingen glömd.
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