
Ljungskogens Strandbads Protokoll nr 4-2017, fört vid årsmöte på stranden 
Villaägareförening   i Ljunghusen 2017-08-06 
 
 
 
 
Närvarande från styrelsen:  Mats Persson, ordf 
   Filip Banica  
   Martin Bergman 
   Christina Cavell 
   Peter Erlandsson 
   Ulrika Erlandsson 
   Mattias Kolm 
   Agneta Neumann  
   Cecilia Petersen  
   Charlotta Wall 
    
    
    
Årsmöte i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening 2017-08-06 
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 Leif Andersson 
 och Sten Kottmeier. 
 
§ 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. 

  
 Bryggan: har en egen kommitté som bl a hjälper till att ta bort och sätta dit 

stegarna. På grund av stormen 2015 så gjordes en större reparation under 2016, 
där Trellegräv och en plåtfirma anlitades. Kostnaden medförde att bryggfonden 
löstes upp. Våren 2017 införskaffades nya bänkar. Kostnaden för dessa kommer att 
redovisas nästa år. Ev skadegörelse på bryggan går inte att försäkra enligt samtal 
med försäkringsbolaget. 

 
 Badflotten: kostnaderna avser in- och utdragning. 
 
 Strandfest: ökat storleken på tältet samt antalet bord och bänkar. Kostnaden blir 

densamma för 2017. 
  
 
  



 Simskola: Vellinge Näsets Simsällskap håller i simskolan. I sommar har 80 barn 
deltagit i simskolan. 

 Ett nytt arrangemang i år var att ta Simborgarmärket i öppet hav. Cirka 70 märken 
såldes. Arrangemanget kommer att styras upp ytterligare under 2018. 

 
 Sånger vid havet: mycket folk kom till detta arrangemang i tältet ifjol. Vi hoppas 

naturligtvis på mycket folk även denna gång. 
 
 Julgran: Agneta Neumann ansvarar för juldekorationen och i fjol inhandlades även 

diverse julfigurer. 
 
 Diverse övriga kostnader: avser kostnaden för utskick till fastighetsägarna 

gällande Byggförbudet. Nytt utskick kommer att göras 2018, men då med en lite 
skarpare ton i formuleringen. Mats Persson poängterade att utan servituten och vårt 
arbete med att informera så hade det sett annorlunda ut i området.  

 
 På en fråga gällande servituten svarade Mats Persson att Ljungskogens 

Strandbolag kommer att förlänga servituten som utgår 2018. Signering av ritningar 
göres ej av styrelsen. Tyvärr står sig servituten svagt i en tvist. 

 
 Kommunen, mäklare och arkitekter är informerade om gällande byggförbud i 

Ljungskogen, men informationen brister till nya fastighetsägare. Bertil Carstam 
betonade vikten av att informera de som har obebyggda tomter. Det kom även 
förslag på att nytt fräschare material skulle plockas fram om "Gläntas i skogen". 
Mats Persson lovade att vi skall titta på detta och även lägga upp informationen på 
hemsidan. 

 
 Vid nybyggnation avverkas ofta all skog. På mötet framfördes synpunkter på att det 

skogas allt för lite. Mats Persson informerade om styrelsens planer på ett 
informationsmöte under hösten "Hur man sköter en skogstomt". 

 
§ 7          Revisionsberättelsen lästes upp för mötesdeltagarna.                
 
§ 8  Balansräkningen fastställdes.  
 Mats Persson påpekade att tryckfelsnisse varit framme och summan skulder, eget 
 kapital och avsättningar skall vara 393.652. 
 
§ 9  Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet enhälligt.   
   
§ 10 Inget arvode utgår till styrelseledamöterna.  
 Som tack för nedlagt arbete under året bjudes ledamöterna jämte kommittéerna på 
 en  avslutningsfest. Föreningen bjuder på fördrink, 2 glas vin eller öl, förrätt, 
 huvudrätt, kaffe och kaka. 
 
§ 11 Pelle Malmhagen ordförande i valberedningen föreslog följande val som mötet 
 godkände. 
 
 Omval på 2 år:  
 Mats Persson, ordförande 
 Ulrika Erlandsson, ordinarie ledamot 
 Christina Cavell, ordinarie ledamot 
 Filip Banica, ordinarie ledamot 
 
  
 



  
 
 Avgår från styrelsen gör: 
 Peter Erlandsson, Mattias Kolm, Cecilia Petersen och Charlotta Wall. 
 Mats Persson passade på att tacka för deras arbete i styrelsen. 
 
 Till nya ordinarie ledamöter på 2 år valdes: 
 Johan Grundsell 
 Mats Hebrand 
 
 Till suppleanter på 2 år valdes: 
 Markus Närenbäck 
 Stelios Morfiadakis 
  
§ 12 Som revisorer valdes och godkändes 
 Nils A Öhman som ordinare och Jens Ismunden som suppleant. 
 
§ 13 Samtliga i Valberedningen avgår. Jenny Meier valdes som sammankallande 

tillsammans med Filippa Engstrand.  
 
§ 14  Beslutades att årsavgiften på 400:- bibehålles. 
 
§ 15  Inga väckta förslag hade inkommit. 
  
§ 16 Övriga frågor 
 Mats Persson informerade om att 2018 skickas Varjehanda endast till inrikes 
 adresser. Så fort Varjehanda kommit ut lägges en pdf upp på hemsidan.  
 

§16 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   
 
 
      
Agneta Neumann  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
/Mats Persson/                                           /Leif Andersson/ 
    
 
 
 
 
/Sten Kottmeier/ 
 

 


