Styrelsemöte Grön kultur Högsbo 200421

Närvarande: Randine Pettersson, Britta Grönkvist, Dan Melander (tom § 6), Eva-Britt
Törnkvist, Elisabet Ohlsson.
§1

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Till sekreterare utses Elisabet.

§3

Till justerare utses Dan.

§4

Dagordningen godkänns med förändringen att punkten Hönsen flyttas till § 6.

§5

Föregående protokoll gås igenom utan någon åtgärd.

§6

Hönsen
Dan informerar om att ombyggnad av fårhus till hönshus pågår med en viss
försening pga. Corona. Man har nätat hönsgården och håller på att hönsanpassa
huset. Det kommer att vara isolerat och ha värmelampa och bra ventilation. Man
har också anpassat det så att blir användarvänligt med stor dörr och riktiga
fönster. Golvet ska ”gnagarsäkras” och det ska bli en hönstrappa för att komma
in. Kyrkan bekostar hela ombyggnaden och Dan är byggledare.
Hönsgruppen kommer att vara ansvarig för skötsel av hus och hägn och kommer
att ha ett avtal med kyrkan. Förhållandet till Grön kultur Högsbo (GkH) i
framtiden är inte helt klart, och inte heller vem som ska stå för de löpande
kostnaderna. GkH behöver förhålla sig till Park- och Naturs krav för att få
nyttjanderättsavtal. Efter ajournering av punkten, och kontakt med kyrkan
återkommer Dan med ytterligare klargöranden.
Församlingen bekostar de löpande kostnaderna för hönsverksamheten och
skriver ett avtal med Hönsgruppen. Kyrkan tar också på sig ansvaret för
råttbekämpning inom hela kulturodlarparken inklusive GkHs område. Detta
gäller från och med nu.
Det har återigen varit en stöld av verktyg från kyrkans förråd. Det är oklart vilka
som har tillgång till koden till förrådet. I GkH är det ett fåtal som har den, men
det är viktigt att hantera låset så utomstående inte kan lista ut koden. Diskussion
om samarbetet mellan GkH och kyrkans personal. Det finns behov av att hitta
rutiner för kyrkan i samplanering med GkH. Personalen vill ha en kontakt som
det kan diskutera praktiska frågor med. GkH har inte upplevt några problem
med samarbetet, men Eva- Britt kan vara kontaktperson. Efter ajourneringen och
kontakt med kyrkan beslutas att Sara och Lotti sköter den praktiska
kommunikationen med GkH.
Församlingen kommer att bekosta den trimmer och de batterier som GkH
förlorade vid stölden i kyrkans förråd förra året.

§7

Kassörens rapport
Föreningen har haft en del utgifter och har nu ca 15 000: - på kontot. De större
utgifter som väntar är t.ex. hemsidan. Det är nu något begränsade möjligheter
för nya inköp.

§8

Medlemsfrågor
Enligt ordningsreglerna ska odling påbörjas senast den 15/5. En påminnelse
kommer att skickas ut till medlemmarna en tid innan.

§9

Kommande aktiviteter
Arbetsdag planeras till imorgon kväll. Uppgifterna är bl.a.:
Såga sönder och slänga delar av maskkomposten.
Samla större skräp som kan lämnas i container i helgen.
Måla soffa vid kyrkan.
Måla siffror på pallkragar.
Måla skyltar.
Näta golvet i boden.
Sätta staket runt hallon.
Klippa gräs.
Flytta grus från gång C till B.
Rensa runt sarger.
Plocka skräp.
Tvätta borden.

§ 10

Övriga frågor
Eva- Britt kontaktar Familjebostäder för att få sand till sandlådan.
Flis: Aina har en kontakt som kan leverera flis utan kostnad till GkH. Vi
behöver sätta upp en skylt dit vi vill ha leveransen.
Gödsel: Slottsskogen kommer att leverera gödsel och vi behöver förbereda plats
och skylt till detta. Eva- Britt möter upp om möjligt.
Lampan på boden är borta. Eva- Britt kontaktar hönsgruppen med frågan om de
vet något.

§ 11

Mötet avslutas.
Elisabet Ohlsson
Sekreterare

Dan Melander
Justerare

