
Ljungskogens Strandbads Protokoll nr 4-2016, fört vid årsmöte på stranden 
Villaägareförening   i Ljunghusen 2016-08-07 
 
 
 
 
Närvarande från styrelsen:  Mats Persson, ordf 
   Filip Banica  
   Martin Bergman 
   Peter Erlandsson 
   Ulrika Erlandsson 
   Mattias Kolm 
   Agneta Neumann  
   Cecilia Petersen  
   Charlotta Wall 
    
    
    
Årsmöte i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening 2016-08-07 
på stranden intill bryggan där samtliga bjöds på kaffe och kanelbulle.  
 
 
§ 1         Ordförande Mats Persson hälsade välkomna och öppnade mötet. 
  
§ 2  Till ordförande för årsmöte valdes Mats Persson och till sekreterare  
  Agneta Neumann. 
 
§ 3  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Maud Werup-Chatriot 
 och Niels Meyer. 
 
§ 4 En närvarolista skickades runt för att kunna fastställas som röstlängd vid behov, 
 en röst/fastighet, som betalt årsavgiften. 
  
§ 5 Fastställdes att stämman utlysts i behörig ordning.  
  
§ 6  Mats Persson redovisade föreningens aktiviteter under året samt poängterade att 

ändamålet med föreningen är oförändrad. Utöver styrelsen har vi ett antal personer 
som hjälper till vid de olika arrangemangen, totalt 30-35 personer. 

  
 Varjehanda: Ansvarig: Agneta Neumann 
  
 Valborgsfirande vid golfklubben:  Ansvariga: Ulrika och Peter Erlandsson. 
  
 Bygg- och spikförbudet: Ansvariga: Christina Cavell och Ulrika Erlandsson. 
 2015 var ett stökigt år. Det har varit betydligt bättre i år. Naturligtvis strävar vi efter 
 en noll-vision. Broschyren som skickades ut har förhoppningsvis gett effekt. Ny 
 broschyr planeras för 2017. Denna kommer att skickas ut tidigare under våren. 
 Fråga: användandet av motorsåg ingår det i servitutet? Ordföranden svarade att 
 vi i Ljungskogen har rätt att såga ner träd utan tillstånd och ljud från motorsåg ingår 
 ej i servitutet. 
  

  

 

 



 
  
 Midsommarfirande: Ansvarig: Mattias Kolm. Mattias Kolm rapporterade att för- 
 stärkningar har gjort för midsommarstången som bör hålla ett antal år. Han 
 efterlyser mer björkris till 2017. 
  
 Simskolan: Ansvarig: Cecilia Petersen. Det är 3:e året som Vellinge Näsets 

Simsällskap håller i  undervisningen och det fungerar bra. I år var antalet 
deltagande barn 77 st. 

 Fråga: Om Villaägareföreningen skulle kunna arrangera en dag när man kan ta 
 Simborgarmärket i öppet hav? Ordförande tar upp detta på ett styrelsemöte och 
 använder i så fall Varjehanda, hemsidan och facebook som informationskanaler. 
 
 Strandfest: Ansvariga: Filip Banica och Martin Bergman.  Årets tält var större och 
 antalet bänkar och bord fler. Detta gjorde det möjligt att få in 350 sittande i 
 tältet. Festen var en stor succé. 
 
 Musik vid bryggan: ett nytt arrangemang, där vi använder tältet söndag kväll. 
  
 Bryggan: Ansvarig för bryggan/flotten: Mats Persson. Fundamentet längst ut 
 har förstärkts, återigen med hjälp av Claes Persson. Ny stege har ersatts dock 
 saknas en längst ut. Bänkarna kommer att bytas ut 2017. 
 
 Ekonomi/kassör: Ansvarig: Charlotta Wall. Medlemsskap i Villaägareföreningen är 
 frivilligt, men styrelsen kommer under hösten göra en insats för att få fler 
 medlemmar. Ordföranden refererade till resultat- och balansräkningen som finns i 
 Varjehanda. Kostnaden för styrelsemöten avser en årsavslutning där styrelsen och  
 kommittéerna, totalt 30-35 personer, bjudes in som ett tack för årets arbete. Inga 
 arvoden betalas ut till styrelsemedlemmarna. 
 Ordföranden betonade att ekonomin är stabil och under kontroll. 
 
§ 7          Revisionsberättelsen lästes upp för mötesdeltagarna.                
 
§ 8  Balansräkningen fastställdes.  
 
§ 9  Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet enhälligt.   
   
§ 10 Pelle Malmhagen i valberedningen föreslog följande val som mötet godkände. 
 
 Omval på 2 år:  
 Agneta Neumann 
 Martin Bergman 
  
§ 11 Som revisorer omvaldes  och godkändes 
 Michael Bengtsson, ordinare  
 Nils A Öhman, suppleant  
 
§ 12 Valberedningen bestående av Pelle Malmhagen, sammankallande, Jens Ismunden 

och Johan Grundsell omvaldes och godkändes.  
 
§ 13  Beslutades att årsavgiften på 400:- bibehålles. 
 
 
 



 
 
 
 
 
§ 14  Inga väckta förslag hade inkommit. 
  
§ 15 Övriga frågor 
 Inga frågor som berörde Villaägareföreningen ställdes. 
 
§16 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:   
 
 
      
Agneta Neumann  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
/Mats Persson/                                           /Maud Werup-Chatriot/ 
    
 
 
 
 
/Niels Meyer/ 
 


