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MÖLLE SYFÖREN INGS MEDLEMSBLAD
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SOMfvlARKURIREN
Ingenting är sig längre likt! Inte den svenska sommaren, som i år varit den finaste på mycket
mycket länge ur semestersynpunkt. Inte vår hamn här i Mölle, som nu börjat leva upp igen
efter a1i under decennier nästa legat i dvala. Inte Möllekuriren, som Ni just nu håller i Er hand.
Men, medan sommaren och hamnen förändrats positivt, så har Möllekuriren den här gången
en enklare utformning än vad vi vant oss vid. Anledningen är att materialet i tidningen måste
ut till by föreningens medlemmar före årsmötet den 13 augusti och inget tryckeri finns att tillgå
under sommaren. Redaktören hoppas att detta utförande skall vara en engångsföreteelse och
genom att byföreningen kommer att lägga om sitt räkenskapsår, så behöver Möllekuriren inte
komma ut vid just denna tidpunkt kommande år.
Men kära läsare, håll till godo!!

ÄN DRING

ÅRSMÖTE
Mclle byförening h6ller
sitt ordinarie 6rsmöte

torsdagen
den 13 augusti
kl. 19.00

i gcimla Hotell Kullaberg
vd hamnen i Mölle.
Mötet inleds med
utdE?lning av föreningens
d iplom för kulturbE,frömjonde insatser.
Efter mötet, c:o 20.30,
redogör stadsarkitekt
Dag Strondin för
dagsläget beträffande
Hcimnen och Stotionsbe~byggelsen i Mölle.

AV FÖRENINGENS STADGAR

Enligt nuvarande stadgar avslutas räkenska psåret den 30 juni och avser
tiden 1 juli - 30 juni. Medlemsavgifterna däremot har avsett kalenderår.
Detta förhållande har visat sig innebära \'issa svårigheter såväl ifråga om
redo,isning av ekonom.in som att det stu ndom uppstått oklarheter fö r
medlemmarna vid inbetalande av medlemsavgifterna.
Styrelsen har därför beslutat föreslå årsmötet att ändra räkenskapsår så
att detta sammanfaller med kalenderår. Detta innebär att§ 6 i stadgarna
ändras i detta avseend e. Styrelsen föreslår, att denna paragrafs sista
mening fälr följande formulering:

Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år och avser tiden
1 jan uari - 31 december.
I överensstämmelse med denna stadgeändring ändras§ 4 sålunda :

Årsmötet hdlles i mars mdnad på tid rch plats, som bestämmes av styrelsen.
Då de medlemmar, som är bosatta på annat håll kanske icke har möjligheter
att närvara vi d årsmötet i mars månad, föreslår styrelsen, att ett extra
medlemsmöte hålles i augusti månad. Stadgarna bör därför kompletteras
med en ny paragraf av följande lydelse:

Styrelsen skall under augusti månads första hälft kalla medlemmarna till ett
extra föreningsmöte för information av föreningens aktuella verksamhet.
Om årsmötet godkänner dessa stadgeändringar, innebär det att
innevarande räkenskapsår gäller för tiden 1 juli - 31 december 1992 och
att nästa Jrsmöte hålles i mars månad 1993.
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MÖLLE SYFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1991-92
Sedan årsmötet den 29
september 1991 - senarelagt p g a
500-årsjubileet - har styrelsen för
Mölle byförening bestått av Lennart
Silen Alfredsson (ordförande), Siv
Dreiwitz (vice ordförande), Gösta
Tivelius (kassör),Christer Elfverson
(sekreterare), Ingegerd Edler, Leif
Persson, Per-Eric Schyberg, Gunnel
Elfverson (suppleant), Arne
Hagberg (suppleant), och Karl
Gustaf Hansson (suppleant).
Ordförande, vice ordförande,
kassör och sekreterare har utgjort
arbetsutskott. Styrelsen har hittills
under verksamhetsåret haft 10
protokollförda möten, arbetsutskottet 7.
Styrelsen har timanställt Febe
Alfredsson som intendent för
stationshuset och utsett Ingrid
Claesson till utställningsansvarig.
Dess båda har varit adjungerade
vid styrelsemötena . Inom sig har
styrelsen utsett Arne Hagberg som
sammankallande i trivselkommitte
och butiksråd samt Leif Persson
som redaktör för Möllekuriren.
Karl Gustaf Hansson blev årets
"hamnfestgeneral."
Följande aktiviteter har
arrangerats under verksamhetsåret: kattagille, strandrensning,
vårbal, valborgsbål, medlemsmöte
om planen för stationsområdet,
midsommarfirande och hamnfest,
i år kallad "Mölledagar."
Möllekuriren ha r utkommit
med tre nummer. Bengt Gille har
välvilligt ställt sig och sin dator till
förfogande vid produktionen av
tidningen.
De två största frågorna som
behandlats under året har varit
förslag till nytt hyresavtal för
stationshuset och förslag till ny
byggnadsplan för stationsområdet.
Kommunen önskar höja hyran för
stationshuset kraftigt, till 27.000 kr

per år, och planera för ny väg,
bostäder och annat vid fotbollsplanen. Dessa båda frågor är ännu
ej slutligt avgjorda, men det ser
som vanligt ut som om
kommunens politiker får sin vilja
igenom, trots protester från
Mölleborna genom byföreningen.
Andra ärenden som behandlats
i styrelsen har till exempel varit de
positiva efterdyningarna av
jubileet, som ju gav överskott,
plantering vid boulebanan,
ungdomslokal i sta tionshusets
källare, trafikhästighetema i byn
(en följetong), blomsterrabatten vid
!CA-Fyren, slav sändare fö r
mobil telefoner, containerservicen,
bildändet av Mölle hamn

ekonomisk förening, TV2-.
mottagningen, badbassängen vid
Solviken, kulturdiplom 1992,
nybebyr,gelse vid Kristinegrund,
eventuell bevarandeplan för Mölle
samt utställningar i stationshusoch
annex.
Möllekuriren har kontinuerligt
informerat om aktuella ärenden och
beslut i styrelsen. Kopior av
styrelseprotokollen fi nns i pärmar
i ruffen och i biblioteket.
Styrelsen tackar alla goda
krafter som bid ragit lill att göra
Mölle byförening till vad den är.

Mölle den 30 juli 1992
Styrelsen

YALBEREPNINGIENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR BYFÖ~•ENINGEN

Ordförande:
Lennart Silen Alfredsson

Vald till år

Förslag

1992

Omval

Kassör:

Gösta Tivelius
Ordinarie ledamöter:
Ingegerd Edler
Siv Dreiwitz (vice ordf)
Christer Elfverson (sekr)
Leif Persson
Per-Eric Schyberg
Suppleanter:
Gunnel Elfverson
Karl Gustaf Hansson
Per Andersson
Revisorer
Ordinarie:
Ingeborg Höber
Ingemar Larsson
Suppleant:
Gösta Welin
I valberedningen har ingått:
Marianne Cronberg
Lennart Rube
Birgitta Rönneman
2

1993
1992
1992
1993
1992

Omval
Omval
Omval

1993
1992
Omval
1992
Omval
(nyval efter avgående Arne Hagberg)

Omval
Omval
Omval

MöLLEDAGARNA

•••
•

EKONOMIN

Nyligen timade "Mölledagama,"
den 11 och 12 juli, bjöd på något
växiande väder efter en solperiod
på mer än två månader. Som vanligt
fanns ett antal aktiviteter som tivoli,
loppmarknad etc. och i år glädjande
nog fanns även Vandia på- plats i
hamnen för att föra oss på
spännande båtturer runt Kullen.
Men varför åkte bara totalt 165
personer med på alla turerna?

REVISIONSBERÄ1TELSE FÖR
MÖLLE BYFÖRENING

Som framgår av den ekonomiska
redovisningen har byföreningen
efter det extra överskottet från
jubileet en god ekonomisk
ställning. Den svåra frågan om
kommunens krav på en hyra av
stationshuset å kr. 27.800:-har icke
beaktats i årets redovisning.

Det ekonomiska överskottet blev i
år inte mindre än drygt 30.000 kr,
ett välkommet ti lls kott i
byföreningens kassa. Styrelsen vill
härmed tacka alla dem som på olika
sätt hjälpt till för att få det hela att
gå i lås.

••••

Räkenskapsä ret
1/71991 - 30/61992
Undertecknade av Mölle Byförening
utsedda att granska rdkenskaper och
förvaltni ng för året 1/7 1991 - 30/6
1992 kan efter fullgjo rt uppdrag avge
följande revisionsberättelse. Vi har
granskat kassabok, protokoll och
handlingar, som ge upplysningar om
föreningens ekonomi och förvaltning.
Räkenskaperna ära fö rda med största
ordning och noggrannhet. Inkomster
och utgifter väl verifierade,
banktillgodohavande i god ordning.
Vi tillstyrka att årsmöl'et beviljar full
och tacksam ansvarsfrihet för styrelse
och kassaförvaltareför ,fret 1/71991 30/6 1992.

CONTAINERNA
Mölle 20/71992
Containerna kommer att under
höst en 1992 ställas ut enli gt
följande:
2/10
9/10
16 /10
23 / 10
30/10
5/11

Ingeborg Höber
Ingemar Larsson

Sta tionshuset
Åsvägen
Stationshuset
Åsvägen
Stationshuset
Åsvägen

•••
♦

Vid förhandl ingar mi:!d fastighetskontoret har styrelsen tills
vidare vägrat att acceptera hyran
med hänsyn ti ll att stationshusets
ekonomi inte ger utrymme för
någon hyra. Far;tighetskontorethar
i detta läge rekommenderat
byföreningen att ho:; Kulturnämnden begära bidrag till hyran.
Styrelsen har sålunda till
Kul turn ämnden framställt en
anhållan om sådant bidrag. Vi har
ännu icke erhållit något svar, men
det har i dagspressen antytts, att vi
kommer att erhålla visst bidrag till
hyran. Vi avvaktar med intresse
svar från Kulturnämnden.

DAGORDNING
vid Mölle byförenings årsmöte
torsdagen den 13 augusti 1992
1. Val av ordförande, sekretarare och justeringsmän vid årsmöte.
Fråga om kallelsen till årsmötet utfärdats i behörig ordning .

2.
3.
4.
5.
6.

Styrelsens förvaltningsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av ,irsavgiften för kalenderåret 1993. Styrelsen
föreslår att höjas till 75 kr. Containeravgiften föreslås bli frivillig.
7. Vai av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
Avsägelser: Arne Hagberg
8. Val av revisorer och suppleanter. (Valberedningens förslag
redovisas på sid :2.)
9. Utseende av valberedning.
10. Stadgeändring. Styrelsen föreslår att räkenskapsår skall följa och
sammanfalla med kalenderåret.
11. Informationer bl a Mölledagama 10-12 juli.
12. Motioner.
13. Övriga frågor.
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500-!4.rsju6i{eet
Hösten 1989 höll Hans Otto Pyk ett föredrag i Mölle Stationshus. Han nämnde härvid att namnet Mölle, eller egentligen
Myllce, förekom för första gången i ett brev från Krnpperups slott till danske ku ngen år 1491. En nybliven möllebo, som
bevistade föredraget, kopplade ihop 1491 med om två år infallande 1991 och räknade lätt ut en tidsskillnad på 500 år.
Nästföljande dag ringde han byföreningens sekretarare och und rade om "Man inte hade anledning a tt fira?"
Med anledning av detta konstaterande beslutade styrelsen, att år 1991 fira 500-årsjubileet under tiden 7 /7 ·· 14/7 1991 .
Under denna vecka genomfördes en massa aktiviteter, vilka utförlig t redovisats i förra årets årsberättelse. För gen,) mförandet
av detta omfattande och lyckade jubileumsfirande bidrog dels m.!i nga sponsorer, dels ett stort antal gratistjänster i form av
tidningsnotiser, reklam, marnadsföring, varor mm till ett beräknat värde av c:a 245.000 kr. Men inte minst bidrog den stora
uppslutning av de många Mölle-bor, som osjälviskt och med 5tor entusiasm ställde u pp i olika sammanhang.
Nedan följer en tablå över det ekonomiska resultatet, som utvisar ett glädjande överskott på 50.138 kr. I
balansräkningen per 30 / 6 1992 har upptagits en särskild s.k. jubileumsfond å 50.000 kr, som står till styrelsens fö rfogande.
C:a 300 exemplar av jubileumsboken finns dessutom i lager och vars ekonomiska vände icke kan uppskattas .

.

REDOVISNING AV ~QQ-ÅRSJU~ILEil
iNKOMSTER

Sponsorer
Jubileumsboken
Kapell-konserten
Melodikrysset
Ungdomskvällen
Barnunderhållningen
Försäljningen
Isac Svens affär
Dansbanan
Marknadsföring
Filmer
Transporter
Poststämpeln
Husarsextcttcn
Höganäs manskör
Fallskärms hopparna
Brunnby hemvärn
Tivolit
Försäkring
Hattparaden
Mö lie-konstnärerna
Fyrverkeriet
El-installation
Tältet
Avslutningsfesten
Diverse

UTGIFTER

NETTO

3.903

1.018
14.500
4.062
5.000
18.358
12.363

+ 134.000
- 11.913
2.000
1.998
+ 6.373
+ 1.393
+ 14.229
+ 12.006
.450
- 31.504
- 27.224
5.750
2.800
3.000
1.000
3.000
1.000
+ 20.460
.640
.496
+
+ 3.840
- 14.500
4.062
5.000
- 18.358
8.460

357.643

307.505

+ 50.138

134.000
51.220
5.800
14.088
34.097
27.583
48.382
12.006
.750

63.133
7.800
16.086
27.724
26.190
34.153
1.200
31.504
27.224
5.750
2.800
3.000
1.000
3.000
1.000

20.460
.640
.496
4.858

500-ARSJUBILEETSP~>NSORl;R
Stiernstedt Kockenhus Kulturförening
Bokförlaget Bra Böcker
Kanthal-Höganäs AB
Ramlösa Hälsobrunn AB
Bilspedition AB
S.C.A. Personalstiftelse
Försäkrings AB Skandia
Scand inavien Lancers Int. AB
Skandinaviska Banken
Skånska Banken
Sparbanken Skåne
Skeppet ICA
SAAB ANA
Scandinavien Retail Center
Tricum AB
PEAB, Förslöv
Förenings banken
Allergon AB
Christer Nidesjö AB
Kullabygdens Bok- och Pappersha ndel
Mäklarfirman Ulf af Ekenst:tm
Schmidts Boktryckeri AB
Bengtssons Optik AB
A11tomekano
L. Åbjörnsson
Nils S. Nilssons Herrmode
Bogrens Tobak
ronor

15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
.600
.600
.500
.300

----

134.000

Mölle den 30/61992

Ö:ttiOA SpocWlliU
Barbro Thiis Minnesfond "Mölle 500 år"
ASG AB, Helsingborg
Tidningen Arbetet, Helsingborg
De Sofie, Helsingborg
Flaggfabriken Kronan AH, Helsi ngborg
Fritid, Höganäs
Fyren Livs, Mölle
Gatukontoret, Höganäs
Grand Hötcl, Mölle
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Helsingborgs Dagblad, Helsingborg
Hesab AB, Höganäs
Hus och Miljö Arkitektkontor, Mölle
Höganäs Museum, Högan,!is
Kulla Turist AB, Höganäs
Möllehässle Camping, Mö e
Snickaren i Mölle, Mölle

.4

Nordvästra Skånes Tidningar AB, Ängelholm
Berit och Hugo Orup, Möllc
Parkavdelningen, Höganäs
lwan Paulsson AB, Höganäs
Pingstkyrkan, Helsingborg
Printers Reklam O<'.h Trycksaker, Alingsås
RHR Nickln Reklambyiå AB, Malmö
Reklambyrån Septembc-r AB, Helsi ngborg
Tapet och Färglagret, Höganäs
Atvidabergshus AB, Åtvidaberg

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/ 7 1991 - 30/6 1992

VINST OCH FÖRLU!>TRÄKNING
INTÄKTER

KOSTNADER

Medlemsavgifter
Containeravgifter
Hyror
Ollie och Elof Ericssons stiftelse
Solviksbassängen
Loppmarknaden
Räntor
Diverse

59.350,00
14.220,00
61.420,00
5.000,00
30.000,00
21.284,10
14.6%,06
12.1 66,90

Stationshuset:
Olja
Elektricitet
Repara tioner
Löner
Soc. avgifter
Möllekuriren
Containerverksamhet
Valborgsmässobålet
Representation
Kopiering
Skyltar
Administration
Solviksbassängen
Avskrivning
Diverse

218.137,06
50.138,63

500-årsjubileet
Kronor

37.137,00
10.287,00
4.441,30

Överskott
Ö verskott å jubileet
Kronor

268.275,69

51.865,30
24.110,00
18.086,D0
27.191,50
11.670,00
2.960, 00
3.589,D0
1.581,J0
2.276,00
6.230,35
25.000,J0
10.000,D0
9.701,80
194.260,95
23.876,11
50.138,63
268.275,69

----------

--------Total överskott

Kro nor

74.014,74

8ALANSRÄKNING e.ER 3QL6 1222
SKULDER OCH EGET KAPITAL

TILLGANGAR

Bank
Postgiro
Inventarier

10.000,00
3.000,00
20.000,00
4.031,D0
15.000,00

Medlemsavgifter 1992
Containeravgifter 1992
Hyror 1992
Arbetsgivaravgifter 1992
Reparationsfond
Ju bileumsfond

192.111,14
28.089,47
25.357,00

SQ,QQQ,D.Q....
102.031,J0
23.876,11
125.907,11
119.650,50

Överskott
EGET KAPITAL
Kronor

Kronor

245.557,61

245.557,61

-------~--

--------BUDGET FÖRVERKSAMHETSÅRIJ JLZ 1922 - 31L]2 1992
INKOMSTER

UTGIFTER

Medlemsavgifter
Containeravgifter
Hyror
Bidrag
Solviksbassä ngen
Loppmarknad
Räntor
Diverse

20.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00

Stationshuset:
20.000,00
Olja
6.000,00
Elektricitet
Reparationer
4.000,00
Löner
Soc. avgifter
Möllekuriren
Containerverksamheten
Trycksaker och kopiering
Administration
Solviksbassängen
Diverse

Mölle den 30/6 1992
MÖLLE BYFÖRENING

137.000,00

Kronor

5

5.00Q,QQ_
123.000,00
14.000,00

Överskott
Kronor

30.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
33.000,00

137.000,00

