Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 190424

Närvarande: Maria Jisfält, Ann Hedbacker, Britta Grönkvist, Eva-Britt Törnqvist, Elisabet
Ohlsson.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare väljs Elisabet.

§3

Till justerare väljs Ann.

§4

Dagordningen godkänns.

§5

Föregående mötes protokoll är ej tillgängligt, utan en genomgång görs utifrån
minnesanteckningar.

§6

Kassörens rapport
Inga stora händelser finns att rapportera. Föreningen har ca 27 000: - på konto.
Närmast större planerat inköp är ett nytt batteri till gräsklipparen för ca 2500: -.

§7

Medlemsfrågor
Samtliga pallkragar är utdelade till köande medlemmar. Alla utom de 3 senaste
medlemmarna har fått erbjudande. Caps lock erbjuds att även i år fortsätta
odlingen i en pallkrage.
Alla lottägare och hönsgruppen har betalat avgift/arrende för 2019.

§8

Skötsel/underhåll av området
Det har uppdagats en vattenläcka i våra ledningar vilket medför att det inte finns
vatten tillgängligt på området. Vaktmästare i kyrkan och Lisa har varit i kontakt
med Familjebostäder och Park- och Natur. Eva-Britt fortsätter kontakter med
Lisa för att informera den nya ledningen i Fambo om historiken kring
installationen.
Det finns ett önskemål om ny flis till området. Eva-Britt kontrollerar pris.
Det finns behov av en kant mellan grus och gräs vid område C. Kontroll behöver
göras om det är möjligt att få ner en plåtkant.
Eva-Britt rapporterar om skyltförslag till området. Finns en leverantör där
kostnaden blir ca 350: -/ skylt i metall. Styrelsen funderar till nästa möte vilken
text vi vill ha på skyltarna.

§9

Kommande aktiviteter
Nästkommande styrelsemöte blir 22/5, 26/6 och 7/8.
Nästa arbetsdag blir 9/5.
En utflykt i vår ev. till Lärjedalen/Angereds gård diskuterade förra styrelsemötet
och Dan skulle undersöka möjligheten att få en guidning där. Maria kontaktar
Dan för information.

Föreningens 10-årsjubileum planeras till 14/9. Kyrkan planerar ett evenemang
den 15/9 där GkH är välkommen att delta.
§ 10

Övriga frågor
Föreningen är inbjuden att närvara på torgdagar på Axel Dahlströms torg men
väljer att avstå.
Föreningen är kontaktad av Growgbg för att medverka i deras nätverk, men
väljer för tillfället att avstå.
Ett förslag till att skapa ett regnskydd på området har framförts. Styrelsen har
undersökt vilka möjligheter som finns att på ett enkelt sätt ordna detta. Det finns
tygskydd/solskydd att köpa, men det finns risk att de blåser sönder och att det
ser skräpigt ut. Tills nytt förslag finns väntar föreningen med att ordna
regnskydd.
Ann, Eva-Britt, Britta och ev andra intresserade planerar för blomplantering i
trälådan inom område A.

§ 11

Mötet avslutas

Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Ann Hedbacker
Justerare

