Föreningen Ödåkraregionens Framtid
Styrelse-och arbetsmöte
Tid:
2015-05-06 19.00 -20.30
Plats:
Scoutlokalen
Närvarande:
Valto Pedersen, Tove Haugen Pihl, Arne Svensson, Eva Carlsson Nagy, Eva Zander, Rolf Pihl, Leif
Magnusson, Robert Malmsjö, Lars-Åke Jönsson
Anteckningar.
1.

Mötet öppnades av Eva Z.

2. Dagordningen fastställs.
3. Genomgång av anteckningar från föregående möte.
4. Aktiviteter
Vi går igenom förberedelser inför:
Byalagsmöte 2015-05-07 Eva Z går på mötet och ta del av det som är på gång.
Byavandring i Ödåkra – På uppdrag av Helsingborgs stad har Kulturen i Lund göra en inventering av byarna runt
Helsingborg. En kvinna har kontaktat föreningen för att få information från föreningen. Eva Z har kontakt med
kvinnan och kommer att ha ett möte med henne den 25 maj tillsammans med personer som kan bidra med kunskap om
Ödåkra.
Besök från Rydebäck byalag är planerat till den 3 juni.
Genomförda aktiviteter:
Duvestubbedagen – gick bra, lite kritik fick vi för att loppet var uppdelat på flickor och pojkar. Saknar något för de
vuxna att göra. Kanske ska vi flytta fram starten för dagen till 11.00?
Valborgsmässobålet – gick bra, regnet höll sig borta. Kören hördes dåligt. Bålet tändes några minuter för tidigt.
Scouterna kände sig lite inklämda och borde ha lite mer plats.
5. Verksamhetsplan för 2015
Under året tittar vi närmare på om vi kan påverka något gällande ”Spritan”.
Vi håller oss informerade om vad som händer gällande järnvägsutbygganden och
tar aktiv roll i samrådsmötet som ska hållas på Ödåkradagen. Vi engagerar oss i de aktivitet som är inplanerade för
året, dvs. Duvestubbedagen, Valborgsmässobål och Ödåkradagen.
Vi ska jobba för att marknadsföra nyheter bättre och vad vi har fått igenom.
Vi planerar för ett namnbyte av föreningen.
6. Medlemsläge och ekonomi.
46.700 kr har vi i kapital och medlemsantalet är 221 hushåll.
7. Att ta upp på nästa möte
Byalaget från Rydebäck.
8. Övriga frågor
Utegymmet är klart! Vi måste marknadsföra gymmet som vi arbetat för.
9. Mötet avslutas
Nästa möte är den 3 juni.

Vid anteckningarna

Eva Carlsson Nagy

