
Ljungskogens Strandbads Protokoll nr 4-2019, fört vid årsmöte på stranden 
Villaägareförening   i Ljunghusen 2019-08-04 
 
 
 
 
Närvarande från styrelsen:  Mats Persson, ordf 
   Filip Banica  
   Martin Bergman 
   Christina Cavell 
   Ulrika Erlandsson 
   Johan Grundsell 
   Agneta Neumann  
   Markus Närenbäck  
    
Ej närvarande:  Eva Hejdeman 
   Filip Morfiadakis 
    
    
    
    
Årsmöte i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening 2019-08-04 
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 Rolf Skog och 
 Åke Kjellkvist. 
 
§ 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. 

  
 Valborgsfirande vid golfklubben: ansvarig Markus Närenbäck. 
  
 Midsommarfirande på Sollidenplan: nytt för i år att midsommarstången kläddes 

medan barnen åkte hästochvagn. Ett uppskattat arrangemang med många barn 
och föräldrar. Ansvarig: Filip Morfiadakis. 

  
 Byggförbudet: Christina Cavell och Ulrika Erlandsson är ansvariga. Ordf. tackade 

för deras arbete som inte alltid är så roligt. 2018 ökade antalet byggen under 
byggförbudstiden, men i år har det varit betydligt färre. 

  
  
 
 



 Simskolan: Filip Banica är ansvarig och han har lagt ner ett stort arbete för att få  
 ordning på arrangemanget. Trelleborgs Sim håller i simskolan. Cirka 70 barn har 

deltagit. I år har avgiften varit 850:-/barn för icke medlem i Villaägareföreningen och 
för medlem 650:-/barn. För delningen har varit 50/50.  

 Kostnaden blir ca 10.000-15.000:- för 2019. 
 Ordförande tackade Filip Banica för hans arbete med simskolan. 
  
 Simborgarmärket i öppet hav: ett nytt arrangemang fr 2018 
 Den 31 juli deltog 60-65 personer. Maud Werup och Cecilia Petersen är ansvariga 

för detta arrangemang tillsammans med Filip Banica. 
  
 Julgran: Agneta Neumann ansvarar för juldekorationen. Ifjol bjöd vi på glögg och 

pepparkakor i samband med att belysningen tändes den 1 december. Tyvärr kom 
det inte många, men vi ger inte upp utan vi kör detta arrangemang även i år. Då 
några dekorationer stulits och förstörts kommer nya att inhandlas. 

  
 Bryggan: 2017 inköptes nya bänkar och 2018 har kostnaden för underhåll varit 

liten. Bryggan är oerhört välbesökt och ordförande kunde konstatera att hittills har vi 
inte haft någon skadegörelse. 

  
 Flotten: en mindre renovering var nödvändig under vecka 31 i år. Inför 2020 så 

måste flotten renoveras. 
  
 Strandfesten: kostnaden ligger på ca 50.000:- totalt. Det är ett mycket uppskattat 

arrangemang. Ansvariga är Filip Banica och Martin Bergman. Ordf informerade 
under kvällen att föreningen har ett swishnummer och tar tacksamt emot sponsring 
till de olika arrangemangen. Detta hörsammades denna kväll. 

  
 Årsmöteskostnader:  i denna kostnad ingår även möteskostnader vid 

styrelsemötena samt en avslutningsmiddag där även alla de som hjälpt till vid de 
olika arrangemangen bjudes in. 

  
 Föredrag Ljungskogens miljö: Under 2018 och 2019 anordnades möten på 

golfklubben där en landskapsarkitekt inbjudits att tala om vår unika natur och hur 
man sköter sin tomt. Ansvarig har varit Johan Grundsell. Nästa år är inget föredrag 
inplanerat. 

  
 Diverse övriga kostnader: i denna kostnad  ingår renovering av Berghs bänk. 

kontorsmaterial samt medlemsavgift i Sjöräddningen. För denna medlemsavgift får 
vi hjälp med att ta ut och in flotten. 

  
 Årets resultat landade på + 23.097:- mot ett minusresultat 2017. Anledningen till 

detta var att medlemsavierna mailades ut 2017 varmed många missade att betala. 
2018 skickades avierna ut via post och det blev en ökad intäkt och 75 nya 
medlemmar. 2018 var det medlemsrekord med 484 betalande. 

 Tillgångarna uppgår till 405.000:- och 100.000:- avsättes till en bryggfond. 
 
§ 7          Revisionsberättelsen lästes upp för mötesdeltagarna.                
 
§ 8  Balansräkningen fastställdes.  
  
§ 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 Valberedningen består av Jenny Meier och Filippa Engstrand. 
 Filippa Engstrand var närvarande och föreslog följande val som mötet godkände. 
  
 Omval på 2 år:  
 Mats Persson, ordinarie ledamot 
 Filip Banica, ordinarie ledamot 
 Christina Cavell, ordinarie ledamot 
 Ulrika Erlandsson, ordinarie ledamot 
 Johan Grundsell, ordinarie ledamot 
 
  
 Till suppleanter på 2 år valdes: 
 Markus Närenbäck 
 Filip Morfiadakis 
 
 Eva Hejdeman, som varit kassör, avgår då hon flyttat från Ljungskogen. 
 Ny suppleant och kassör på 2 år valdes: 
 Daniel Saveman. 
 
§ 12 Revisor Anders Scherman slutar och som ny revisor valdes Rikard Ljung som 
 ordinarie och suppleant sedan tidigare är Jens Ismunden. 
 
§ 13 Valberedningen bestående av Jenny Meier och Fiilippa Engstrand omvaldes och 

godkändes.Jenny Meier är sammankallande.  
 
§ 14  Beslutades att årsavgiften på 400:- bibehålles. 
 
§ 15  Inga väckta förslag hade inkommit. 
  
§ 16 Övriga frågor 
  
 a) Spången från Storvägens parkering till bryggan har varit i mycket dåligt skick. 
 Ordförande och Johan Grundsell tillsammans med delar av bryggkommittén har 
 snickrat ny spång. Kostnad för material ca 15.000:- som Villaägareföreningen 
 bekostat. Enligt ett förordnande från 1987 mellan Länsstyrelsen och 
 Vägföreningen så skall de ansvara för spången ner till bryggan. Efter en diskussion 
 med Vägföreningen så beslutades att Villaägareföreningen framgent ansvarar för 
 den nya spången (som en förlängning av bryggan). Villaägareföreningen kommer 
 även att se till så att spängerna sopas kontinuerligt. Man skall försöka använda en 
 "lövblås" att ta bort sanden med. 
  
 b) Förnyelse av servituten. Ordförande tackade Bertil Carstam för hans arbete 
 med att förnya servituten. 
  
 c) Fyrverkeri vid strandfesten - i år sköts raketerna kl 21.30 i stället för 22.00. 
 Ordförande kommer att ta upp frågan på ett styrelsemöte om vi skall ha fyrverkeri i 
 fortsättningen. 
  
  



 d) Utskick av medlemsavier: Medlemsavierna för Vägföreningen, Villaägare-
 föreningen och Badhytternas Vänner skickas iväg via Lantmäteriets "VägFAS". 
 Kostnader uppgår till 14.000:-. Denna kostnad har Vägföreningen stått för. 
 Vägföreningen vill ha en ändring på detta och vid ett möte så beslutades att 
 Vägföreningen står för 50% av kostnaden, Villaägareföreningen för 35% (5.000:-) 
 och Badhytternas Vänner för 15%.  (2.000:-). 
 
§17 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Ljungskogen den 6 augusti 2019 
 
 
Vid protokollet:   
 
 
      
Agneta Neumann  
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
/Mats Persson/                                           /Rolf Skog/ 
    
 
 
 
 
/Åke Kjellkvist/ 
 

 


